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কৃতঙ্গতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 

- গ্রন্থকাব 



গ্রহকারের নিবেদন 

সর্বাগ্রে আমি আমাব পরম গুক স্বর্গতঃ পিতা অধরচন্দ্রদাস ও মাতা 

ববদাসুন্দরী দাসেব পুপ্যকথ। শ্মবণ করি । 
আমাৰ সহোদব দাদা শ্রীযুক্ত হাজাবীচবণ দাসকে প্রথতি জানাই । 

কাজী আবদুল মজিদ, কাজী আবদুল ওছুদ, কাজী আবছুব রসিদ. 
মোসান্মেং খাষকন্েসা ও কাঁজী নৃকল ইসলাম এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্বপ্রকার 
দ্বায়িত্ব নিয়ে আমাকে অপবিশোধ্য খাণে আবদ্ধ কবেছেন। 

আচার্য ডক্টর সুকুমার সেন, আচার্য ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য সহযোগিতা 
না কবলে আমাব এ কাজ মুৃসন্পন্ন হত না। তাদের কাছে আমি চিব-খাণী 
বইলাম। 

শ্রীপ্রফুল্লকৃঞ্ণ কর (সাংবাদিক ), শ্রীববীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আই, এ, এস, 

কাজী আঁজিজাব বহমান, শ্রীচিন্ময় চক্রবর্ভাঁ, শ্রীঅজিতকুমাব সান্যাল, 
শ্রীনবেশচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ ধীবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবপ্রিতকুমাব বসুমলিক, শ্রীগণেশচক্ত্ 
দাস, মহল্মদ হবমুজ আলি, জরীপ্রীতীজ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅহিভূষণ মুখার্জী, ত্ীপূর্ণচন্্ 
সবকাব, ডাঃ কাজী আবুল হাসেম, শ্রীঅনিলকৃমাব ঘোষ, ডাঃ ভবানীপ্রসাদ 
বাষ, শ্রীমধুসৃদন হাউলী, শ্রীদীনেন বিশ্বাস, বৌদি শ্রীমতী সরল! দাস, সহ্ধর্সিনী 
শ্রীমতী ককণাময়ী দাঁস প্রম্থখ আমাকে আতন্তবিক সহযোগিতা দিয়ে 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবেছেন ! 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগাব, বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষদ্, জাতীয় গ্রন্থশালা 

(কলিকাত1 ), আচার্য ডক্টর সুকুমাব সেনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, হজবত। 

একদিল শাহ্ সাধাবণ পাঠাগাব, শেহিদ স্থৃতি পাঠাগাৰ এবং আরো 
অনেক প্রতিষ্ঠান আমাকে এই কার্ষে সহযোগিতা করেছেন৷ তাদের প্রতিও, 
আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবি । 

সাউথ ইঞ্$ীর্ণ রেলওয়ে 
কোক্সার্টীর নং ৮২ বি/৩ র 
শালিমাব বি, এফ, সাইডিং, শ্রীগিবীজ্্র নাথ দাস 
হাঁওড1-৩। 

১৮ই এপ্রিল, ববিবার 

সন ১৯৭৬ 
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প্রকাশকের নিবেদন 

পবম সৃষ্টি-উৎস আল্লা অনুগ্রহের উপব নির্ভৰ কবে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি' 
সমাজে খেদমতে পেশ কবার সাফল্যে আঁমবা আনন্দিত। 

যতদূষ জানা যায় সুফী ব। পীর-দববেশগ্ণণের জীবনাদর্শ অষ্টম শতাব্দী হতে 
প্রথম এ দেশে আসতে শুক কবে। সর্বপ্রথম তাবা সিন্ধু প্রদেশে বসতি স্থাপন। 
কৰেন এবং তাদেব সংস্পর্শে এসে স্থানীয় লোক ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। 
বহিরাগত ও এদেশে ধর্মাস্তরিত মুসলমান, স্থানীয় হিন্দুদেব সঙ্গে মিলে মিশে 
বসবাস কবতে থাকেন। 

আববগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো নিষে ইউবোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া 
ভূখণ্ডে ইস্লামকে ছড়িয়ে দেওষাব দায়িত্ব, ব্রত হিসাবে গ্রহণ কবেন। ১২৫৮ 

খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ ধ্বংস করে হালাগু, শেষ নামমাত্র খলিফা, মোস্তাসিম 

বিল্লাহকে সবংশে নিহত কবেন। সেই সাথে খেলাফতে শেষ চি্নটুকু জগত 
থেকে বিলুপ্ত হয় । খেলাফতেৰ সূত্র ধবে তুর্কীগণ বিজেতা হিসাবে প্রবেশ 
করলেন এদেশে । তুর্কীদের আগমনে প্রতিক্রিয়া! দেখ! দেয় হিন্দুদের মধ্যে । 

তুর্কাদেব বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রবল বাধাৰ সম্মুখীন হতে, 
হয। বাঁজনীতিব ক্ষেত্রে সফল হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভীবা সফল হন নি। 

ভারতের ইতিহাসে হিন্ত্-মুস্লিম সংস্কৃতিব ছন্্ আজও বিদ্যমান। মুস্লিম 
সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মত এদেশে সফল হতে পারে নি। 

সুফী বা! পীব-দববেশগণের তৌহিদ অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা- 
ভিত্তিক জীবনধাবার অনুপ্রেরণা নিয়ে রামানন্দ, নানক, চৈতন্য প্রমুখ 
সংস্কারকগণ হিন্দু সংস্কৃতিকে নুতন করে প্রাণবন্ত কবলেন। আর এদেশীয় 
ধর্মা্তবিত মুসলমানদের মধ্যে ইস্লামের ধর্মবিশ্বাসেব সঙ্গে দেশীয় প্রাচীন 
বীতি-নীতির সংমিশ্রণ ঘটল । যোডশ শতাব্দীতে মোগলদের সময় হতে 
মুসলমানগণ এ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। তারা মুস্লিম সংস্কতিব, 

ভবিষ্তং সম্পর্কে উদ্দিগ্ন হয়ে ওঠেন। এই সময়ে জোডা-তালি দেওষা মৃষ্লিমণ 



সভ্যতাব বিকদ্ধে মুজাদ্দিদে আলফিসানী বিদ্রোহ ঘোষণা কবেন। 
আলফিসানী মুসলমানদেব জানালেন জীবনেব প্রকৃত লক্ষ্যেব কথা, ঘোষণা! 

কবলেন ইস্লামেব মহৎ আদর্শেব কথা । তিনি বিশেষভাবে বললেন যে, 

বাঁজনীতিব খাতিবে ইস্লামেব বিশ্বজনীন মানবীয় সভ্যতাকে বিসর্জন দেওযা 

চলবে না ॥ দেশ এবং কালগ্রত কাবণে ইস্লাঁমেব মৌলিক জীবনধাবাব 
(সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা ) কোন পবিবর্তন হয না। এ বিষয়ে বাদশাহ 

আওবঙ্গজেব মুসলানদের সাংস্কতিক আন্দলনের নেতৃত্ব দেন শেষ মুহূর্তে । 

কিন্তু স্বার্থান্বেধী বাধাব জন্য তিনি কিছু কবে উঠতে পাবেন নি। কাবণ 

গণ-চেতনাষ উদ্বুদ্ধ ইউবোপীয শক্তিব নিকট মৃষ্লিম শক্তি তখন হীন বলে প্রতি 

পন হয়। উনবিংশ শতকে ভাবতীধ স্বার্থান্বেষী সন্প্রদাষ ইংবেজদেব সহিত 

হাত মিলিষে তাব সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বেব প্রতিষ্ঠায় প্রচাব কবেন যে, হিন্দ 

সংস্কৃতি ও সভ্যতাই ভাবতেব একমাত্র সংস্কৃতি ও সভ্যত1। অপব দিকে আব 

এক সম্প্রদাষ হিন্দু ও মুসলমান সংস্কতিব কথা জোব দিষে প্রচাৰ কবলেন। 

এই সমযে মুসলমানব। ছিলেন দিশেহাবা । 

সর্বপ্রথম কবি মৃহন্মদ ইকবাল প্রচাব কবলেন যে এই ভাবতবর্ষ ডাদেবও 

-দেশ॥ অতীতে যে সকল সাধক, পীব-দববেশ এই দেশেব সঙ্গে একাত্ম হযে 

জন মানসে স্থান লাভ কবেছেন তাদেব অনুসবণ কবা কর্তব্য। মুষ্লিমদেব 

পূর্ব-পুকষ (সুফী বা পীব-দববেশ ) এদেশে এসে ত্যাগ, ধৈর্য, হৃদযের 

প্রসাবতা' প্রভৃতি মানবিক ব্যবহাঁবেব মাধ্যমে প্রমাণ কবলেন যে ইস্লীম 

সর্বকালের এবং সর্বমানবেব জীবন ধাবাব একমাত্র অবলম্বন । তিনি আবও 

বল্লেন যে, এদেশবাসীকে অভীতেব সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব থেকে মুক্ত 

হযে আসতে হবে আধুনিক চিন্তা-ভাবনা জগতে । মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা 

হওষাব অন্তবাষ জাতীযতাবাঁদ। সেই জাতীষতাঁবাদেব সম্পর্কে ইকৃবাল 

গাইলেন ৪ 

সব দেবতাব সেবা! সে দেবতা 

'যাহাবে কহিছ স্বদেশ ফের । 

বসন তাহা বনেছে কাফন 

* আববি বদন ইসলামের । 

(অনুবাদ $ মনিব-উদ্দীন ইউদুফ ) 



এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব উক্তি প্রণিধানযোগ্য'-_ 

জাতি প্রেম ছুটিয়াছে মৃত্যুর সন্ধানে 

বাহি স্বার্থ-তর্রী গুপ্ত পর্বতেব পানে! 

বিশ্বমানবতাব আদর্শে সন্কীর্ণ এই কল্সিত' ধাবৃকে প্রতিবোধ কৰে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব 
ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাৰ মাধ্যমে প্রকৃত মৃষ্লিমেব পৰিচয় ব্লষেছে। 

হুজবত মোহম্মদ (দঃ) মানবাতাবাদেব ব্যাখ্যা দিষেছেন আজ থেকে প্রা 

'চৌঁদ্দশত বৎসব পূর্বে । সৃফী বা পীব-দরবেশগরণ এই মানবতা আদর্শকে 
বাস্তবাষনেৰ জন্য, ভৌগলিক সীমা পেবিয়ে যেখানে মানবতাব পতন ঘটেছে 

সেখানে হাজির হযে জীবন-পণ সংগ্রামে রত হয়েছেন। সমগ্র মানব-জাতির 

অগ্রগতিতে--সুফী বা পীব-দববেশগণের প্রযোজনীয়ত। এখনও নিঃশ্বেষিত 
হয নি । সুতবাং স্বফী বা পীব-দববেশগণেব জীবন-সম্বলিত সাহিত্যেব 
ইতিহাস কোন সাম্প্রদাযিক ব্যাপার নয় বরং তা হচ্ছে গোটা মানব 
জাতিব ইতিহাস ও আদর্শ। 

সমগ্র বিশ্বে পবিপূর্ণ জীবন-ধাবাব জন্য এক সর্বজন গ্রান্থ আদর্শেব 
প্রষোজন। ইস্লামেব আদর্শ হলো সকল জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত এবং 
অর্থনৈতিক অবস্থাব কৃত্রিম বিভেদগুলিব মুল উচ্ছেদ কব! । 

এই কাবণে সুফী বা পীর-দববেশগণেব জীবনাদর্শ তথা ইস্লাম, কোন 

“দেশ ও কাল সম্পফিত গণ্ডীব মধ্যে সীমিত নয । এই কাবণে এই সকল মহৎ 

ব্যক্তিবর্গেব ইতিহাস ও সাহিত্য সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাস ও সাহিত্য । 

-কাজিপাড! নর্থ, বাবাসত ইতি-__ 

১৮ই এপ্রিল, ববিবাব, কাজি আবছল ওছদ 

সন ১৯৭৬ শ্রীহ্টাব্ব শেহিদ লাইব্রেবীব পক্ষে 



1 

আর্ধ ভাষাব উৎপত্তি ধর্মকে আশ্রয় করে। বাংল! ভাষাবও উৎপদ্ভি“ 

হয়েছে তৎকালীন ব্রা্মণ্য-জৈন-বৌদ্ধাদিব মিশ্রিত ধর্মাদর্শকে আশ্রয় কৰে! 

বাংল! সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে বাঙালী নর-নাবীব সমাজ-চিত্র তাতে 

সর্বপ্রথম প্রতিফলিত হতে শুক করে। মধ্যযুগের প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত সে ধাবার, 
বপান্তব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় ! 

্রীষটীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর ঞরথম 
দশকের মধ্যে বঙ্গদেশে তুক্বীগণের আগমন ঘটে । চতুর্দশ শতাব্দীতে তুকাঁ 
স্ুলতানগণের আধিপত্য প্রতিষিত হলে এখানে ইসলাম ধর্ম বিস্তাবেব পথ 
আবো প্রশস্ত হয়, এবং তখন থেকে হিন্দ সাজ-ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামি 
বীতি-নীতি-অনুসাবী আব এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থাব ভিত্তি স্থাপিত হয । 

হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়াব ফলে নব দীক্ষিত মুসলিমগণেব, 
পক্ষে বংশ পবম্পবাষ অঞ্জিত হিন্দ্-সংস্কাৰ তৎক্ষণাৎ পুর্ণ মাত্রাষ পবিত্যা্গ 
কব! সম্ভব হয় নি। তাছাডা হিন্দ্ব ও মুসলিম পবস্পব পবস্পবেব পাশাপাশি" 
বসতিব ফলে স্থানীষ সামাজিক ও ব্যবহাবিক কাবণে এক মিশ্র সংস্কৃতি সে 
সময় থেকেই গভে উঠতে থাঁকে। হিন্দ্ব ও মুসলিমেব উভষ ভবফ থেকে 
সমন্বয়ের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টাব মধ্য দিষে সে সংস্কৃতি দৃচতব হয। ইসলাম 
ধর্ম প্রচারক পীব ও পীবানী প্রভাবান্থিত হিন্দ্র মুসলিমের সেই মিশ্র সংস্কাতিকে 
'পীব-সংস্কৃতি” বল। হয়েছে । 

মধ্যযুগের ছিতীক়ার্ধ থেকে বাংল! সাহিত্যে, বিশেষ কবে ইসলাম ধর্স 
প্রচাবক পীব-পীরানীগণেব অলৌকিক কীতিকলাপপূর্ণ কাহিনী-সাহিত্যে পীব 
সংস্কৃতি-ভিত্তিক সেই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন হয় । তখনই বাংল। সাহিত্যে 

পরিলক্ষিত হষ এক বিশেষ বপান্তব। সমগ্রভাবে বপান্তবিত সেই সাহিত্য- 



শাখাই হল পীব-সাহিত্য শাখা । অতএব বাংলা পীর-সাহিত্য, বাংলা- 

সাহিত্য ও তার ইতিহাসেব এক অবিচ্ছেদ্য মূল্যবান অঙ্গ । 

বাংলা পীর-সাহিত্য প্রধানতঃ চাবভাগে বিভক্ত । যথা,_-১। পীর 

ধলোককথা, ২। পীব কাব্য, ৩। পীব জীবনী গদ্য-রচনা ও ৪1 পীর 

নাটক। 

পীব লোককথা, ষ! অনাদৃত অবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িষে আছে, 
ভাব সামান্য কিছু সংগ্রহ করে এখানে প্রদও হল। বলা বাহুল্য কত পীব 

লোককথা যে এদেশে ছডিয়ে আছে ভাব ইয়ত। কব! দুঃসাধ্য 

পীর কাব্য, মঙ্গল কাব্য জাতীষ পাঁচালী কাব্য। বাংল! সাহিত্যের 

ইতিহাসে ডক্টব সুকুমার সেন মহোদযষেব আগে আব কেউ এ শাখাটি নিয়ে 
আলোচনা! কবেন নি। অথচ এই শাখাটি সাহিত্য গুণসম্পন্ন হয়েও এতদিন 
তা বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অনাদৃত ছিল । 

পীব জীবনী গদ্য-বচ নাগুলিব কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত। আবার 

কিছু কিছু গণ্য-রচনা গ্রন্থ, পীর চক্লিত-গ্রন্থরূপে বিবেচিত। 

পীর নাটক সমূহ সাধাবপভাবে এঁতিহাসিক এবং কক্পনাশ্য়ী নাটকের 
অন্ততি। 

কাব্য-শাখাৰ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতকগুলি পীর পাঁচালী নিয়ে এই গ্রন্থে 

আলোচন। কবা হল। বাকী শাখাগুলি অর্থাং পীর জীবনী গণ্য*বচন!, পীৰ 

নাটক ও পীৰ লোককথা»-_যাঁদের নিয়ে ইতিপূর্বে আদৌ আলোচন! হয নি, 
"সে সব সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে আলোচিত হল! তাছাডা পীব-পীবানীৰ 

বিশেষ প্রভাবয়ুক্ত অঞ্চল চবিবশ পরগণাব পূর্ববভাগ্ ও যশোহ্র-খুলনা জেলাৰ 

পশ্চিম ভাগে প্রায় সকল পীব-পীবানীকে নিয়ে কিছু বিশেষ 

আলোচনা কৰা! হল। আশীকরি এ সবই বাংলা মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাসকে 

সম্পূ্ণতা দান,-_বাংল! জীবনী গদ্য-রচনা সাহিত্যেব ইতিহাস, বাংলা! নাট্য 
সাহিত্যে ইতিহাস এবং বাংল! লোক-সাহিত্যেব ইতিহাস তথা সমগ্র বাংলা 

সাহিত্যেব ইতিহাসকে সস্বদ্ধতব করতে সাহায্য কববে। 

পীব-পীবানীগণকে সাধাবপভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবে এই গ্রন্থে 
আলোচনা কৰা হযেছে । যথা-_এঁতিহাসিক পীব-পীবানী ও কাল্পনিক 
পীব-পীরানী। 



এ দেশেব অসংখ্য পীর-পীবানীব কথা জানা যাষ। সকল পীব- 

পীবানীব নামে সাহিত্য বচিত হয় নি। এ পর্য্যত্ত অনুসন্ধানপ্প্রাপ্ত প্রাষ সমস্ত 
পীব-সাহিত্যেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য বচনাসমূহ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে ॥ 

মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ধাঁবাব পাঁচালী কাব্য বচনাব ধাবা কদ্ধ হলেও জাধুনিক 
যুগগধাবায় জীবনী গদ্য-রচনা বচিত হতে আবম্ভ হওয়াৰ পৰ সে ধাবা আজও 

বষেছে অব্যাহত। কাল্পনিক এমন কি প্রাচীন এঁতিহাসিক পীব-পীবানীৰ 
জীবনী নিষে যদি ভবিষ্যতে গ্রন্থ বচন! বন্ধ হয়ে যাষও তবু সাহিত্যেব ইতিহাসে 

এ সব বচনাবলীব উল্লেখযোগ্য স্থান অবশ্যই থাকৃবে ৷ 



বাগলা পার-্সাভিত্ের কথা 

প্রথম ভাগ 

এঁতিহাসিক পীর 
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সউস্ভ্রুস্বণিক্ষা। 

'পীক শবেব আভিধানিক: অর্থ বৃদ্ধ ঝ! প্রাচীন এবং ভাবার্থ আধ্যাত্মিক 
গুক। শবটি ফাঁবসী শর্ষ। ফবিসী 'পীর' শব্দেব ন্টাষ বৌদ্ধগণ কর্তৃক ব্যবহ্বত 
ধের" শব্দেব অর্থ বৃদ্ধ। 'সংস্কৃত “স্থবিব শব্েবও অর্থ বৃদ্ধ! 

গীবগণ ছিলেন ইসলাম ধর্মপ্রচাবক। বা সুফী নামে অভিহিত। 
“হুক” শব্দটি আঁববী 'তসাউওয, বা "কফ, শঙ্খ থেকে এসেছে। 

'তমাউওফও শবেব অর্থ পবিত্রতা । “সৃফত শবেব অর্থ পশম । 
কাবে| মতে, ধাবা পশমী বস্ত্র পবিধান কবতেন তীবা স্থুফী। কাবো মতে, 

“আইল্-উস্সফফা” অর্থাৎ হজবত মহম্মদ (দঃ)এব সময ধাবা মসজিদেব 
মেঝেতে বনে সাধনা করতেন তীদের থেকেই সুফী শবেব উৎপত্তি। 'কাঁবো 
মতে, দদাফ.ই-আউয়াল' অর্থাৎ ধারা! সামনের সাবিতে নামাজ আদাষ কবতেন, 
তাদ্দেব থেকেই স্থফী শব্দেব উৎপভি। (স্থফীবাদ ও আমাদেব সমাজ )1৬১ 

স্ফীবব নহল তন্তবী বলেন, তিনিই স্ফী ধিনি মালিন্ত হতে মুক্ত। 

বাগদাদেব সী মারুফ:অ।ল্-কবরখী বলেন, -ভক্তিই মুক্তিব পথ, কিন্তু তা 
মাছষেব সাধনায মিলে না, তা জাল্লাহ্ব দান। তিনি যাঁকে ককণা কবেন 
তাকে দান কবেন। * “তপাউওক্, হুল সত্য বস্তসমূছেব উপলব্ধি। আব 
হুষ্ট জীবগণেব হাতে যা বষেছে তা ত্যাগেই উপলব্িব সুচনা । এক কথাষ_- 
বিষয় নিম্পৃহতাঁৰ উপবই তত্জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। . 

সবফীবাদেব সংজ্ঞ! দিতে গিষে 1০৮9-4. 587৪7 তব 5৮2 35106 
8070 81301065 10 [08019 গ্রন্থে লিখেছেন £ -5081505 49 (186 20006 0: 

51161005111 113 18120 10 ছা0101 006. 20017851818 11805017106 

৪০0 ছা90০1) 012 0196 1921607:1080095 0৫6 520517091 016091 ৪5 010 [136 

8061৮165558 0£ 002 10182] 6] 113 06126 0105 26 8151015125 

15180215 70550101570. তিনি আরো লিখেছেন ৮115 0011095 

2066০ 70000121756 05 আআ আ0215১ ৮৪০ 0৩072 315 



২ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথ। 

০0101177018 5192. 2000118 11091100515 £ম058 সা ড12116 15 

50808606300 15 0590. 101: €126 1059610, 

প্রখ্যাত তাপস জনি বাগণাদী বলেন ,_স্থফী হলেন পবিভ্রাতা খষি। 
মৃত্তিকাবৎ তাৰ ওপব সমুদ্য জগ্জাল নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু ভা হতে সমুদঘ কল্যাণ 
বহির্গত হয। যিনি সংদাবে নিপ্সিপ্ত তিনিই ছুফী। 

সুফীদেব নিজেদেব কথাষ “সুফী শব্েব ব্যাখ্যা আছে * একদা তাপস 

মহম্মদ ওযাঁসা, “সেফ, নামক স্থুল কম্বল-বিশেষ পবিধান ক'বে “কতিবা” নামক 

এক সাধুপুরুষের নিকট উপস্থিত ছন। কতিব তাঁকে “সোফ' পবিধান কবাব 
কাবণ জিজ্ঞাসা কবলে ওষাঁস! নিকত্তব থাঁকেন। কতিবা পুনবায় জিজ্ঞাসা 
কবলেন ৮ তুমি উত্তব দাও না কেন? 

ওযাঁসা বল্লেন; যদি বলি বৈবাগ্যবশতঃ "সাফ" পবেছি, তবে আত্মঙ্সাঘ! 
কবা হয! যদি বলি দাবিদ্রতা হেতু সোফ পবেছি তবে ঈশ্ববকে নিন্দা কব! 
হুয। তাই নিকতব আছি! 

উক্ত কথোপকথন থেকে বোঝ! যাষ যে, স্থফীবা ছিলেন-_ একদিকে বৈবাগী, 
অন্যদিকে দবিদ্র। ক্ৃতব|ং স্থফীদেব নিজেদেব কথাষ প্রমাণিত হচ্ছে,-- 
সংসাব-বিবাগী পশম-বস্ত্র পবিানকাবীবা ছিলেন স্থফী। 

কালক্রমে ইসলামেব মত ব্যবহাবিক ধর্ষেও এমন একটি মতবাদ গভে ওঠে 

যাব প্রধান নীতি সংসা'ব ত্যাগ না হলেও এই মৃতাবলম্বীদেব অনেকেই শংসাব 
বিবাগী ছিলেন। এই মতবাদকে বল! হয তমাউওফ এবং মতাবলব্বীদেব বলা 

হয় সুফী । 
অথচ ইসলামধর্মে সংসাব ত্যাগেব বিধান নেই। হুজবত মহম্মদ (সাঃ) 

সংল!ব ত্যাগেব মনোভাবকে শুধু নিকৎসাহই কবেন নি সংস|বত্যাগীব স্থান 
তিনি নির্দেশিত কবেছেন ইসলামী ভ্রাতৃগোষ্ঠীব বাইবে। ইসলামে বৈবাগ্য 

নেই। তবে কেন এমন একদিন এল যখন সংসাব ত্যাগ কবে কিছু ব্যক্তিকে 

সুফী হতে হল? 
হজবত নবী কবিম (সাঃ)-এব পৰও কিছুদিন খেলাফতেব আঁদর্শ চলেছিল । 

সে আদর্শকে সমুন্নত বাখতে হজবত ইমাঁম হোসেন কাববালাষ শহীদ হলেন। 
এব পব খেলাফতেব নাম কবে দাঁমেশকে বংশ-ভিত্তিক ন্বৈবতন্তর প্রতিষ্ঠিত হল! 

ইসলামী ধাব। হাবিষে গেল গতানুগতিক সামন্ততান্ত্রিক আোতে। উল্দিযা 



উপক্রমণিক! ডু 

বাজবংশ, আঁব্বাসিযা বাঁজবংশ সেলভুক' বাজবংশ. উসমানিষা-তুকীঁ বাজবংশ, 

ফাতেমী খান্দান, তৈমুবী খানদান, সাঁকাভী খানদান প্রভৃতি কত না বাঁজবংশেব 

উখান-পতনে আবীর্ন হল গূসলমানেব ইতিহাস। আদর্শ বিবজিত হল, 
মানবতা পবিত্যক্ত হল, সাম্যেব গলাষ বসানো! হল ছুবি, ভ্রাতৃত্ব একটা! 
দুবাগ্গত গ্রতিত্বনিতে বপান্তবিত হল, ন্াঁষপবাধ্ণতাব ক্ষীণকণ্ঠ ক্ষমতাগর্বাধ 

অষ্টহাসিব দাপটে শ্ভিত ও নির্বাক হযে বইল। মুল জীবনধাবা থেকে 

বিচ্ছিন্ন হযে হেখায হোখাষ গড়ে উঠল অসংখ্য আশ্রম ও খান্কা ; মৃত ব্যক্তিব 

কববেব উপব নিফ্সরিত ছল বভ বড 'মাজাব” ও তাঁতে চল্ল গুহ্পন্থায় দাধন- 

ভঙ্গন। বাগদাদেব অভিজাত শ্রেণীব ভোগোন্সত্ততা বোমনগবীব উচ্ছংত্খল 

বিলাসেব সহোদব! হল, এক মুসলমান অমিত এশ্র্ধেব অধিকাবী হল, অন্য 

মুদলমান উদব-পৃর্তিব জন্য আশ্রষ নিল ভিক্ষাবৃত্তিব। তখনও শাহী মসজিদে 
আজান হাকৃছে 'মুযাজ্জিন: ১ মুহূর্তেব জন্য অবাবিত হচ্ছে মসজিদী পাম্য এবং 

শ্ববাঁচাবী সম্রাটদেবকে খতীব; ঘোষণা কবে চলেছে 'খলিফাতুল মুসলিমীন' 

বলে। 
সাধারণ মানুষ দেখলো এ সেই গতান্গগতিকতা, সেই বিভেদ্মূলক সমাজ, 
যাব মধ্যে অহঙ্কাব ও হীনমন্যতাকে আইনেৰ অন্ুশাসনে শৃঙ্ঘলিত কবে 
পাশাপাশি বাস কবাব জন্য বাধ্য কৰা হযেছে । কোথায শাস্তি কোথায 

সাম্য! বস্ুলুল্লাহ্ব সকল সামাজিক প্রচেষ্ট। যেন একটা দ্বপ্ন বলে প্রতীষমান 
হুল। সমাজে বিভেদকে পাকাপাকি কবাব জন্য যত্বেব বিবাম নেই শাঁসক- 

গরোষ্ঠীব। উদ্বাবতাৰ নামে আমদাঁণী হতে থাকে কত না ইসলাম-বিবোধী 
মতবাদ। " দিন যাষ, মাঁছুষ বুঝে, _ব/জতন্ত্র চিবস্থাধী, গবীবেব ছৃঃখ 
চিবস্থাধী, পাপ চিবস্থাধী , তা বিপবীত পুণ্যও চিবস্থাফী ।...নুতবাং আব 
ভয নেই শ্বৈবাচাবী শাসক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজেব। মাহ্ষ এখন যত ইচ্ছা 
ইসলামে চর্চা করুক-_ধর্মে উদাব 19155€হ-£8176-নীতি অবলধিত হোক্। 

চলুক-_শিয়া-হুঙ্নীব 'মজহবী"-দবন্ব ; শবীযত ও মা*বেফতেব মধ্যে বিভেদ রচিত 
হোকু, কেউ সংসাবকে মাঁধা কিংবা ছুঃখেব নিকেতন ভেবে বিজন ঘর-কাস্তারে 
প্রয়াণ কবে পবলোকেব জন্য সাধন-ভজনে আন্মনিযোগ ককক। স্থলতানেব 

প্রাসাদেব অন্বপ কবে তৈবী কব! হোক সংসাবত্যাগ্ী ককিবেব সমাধি ও 
আন্তানা। শ্বৈবাচাবী সমর নঞপপাষে ককিবেব দববাবে আগমন কৰে প্রমাণ 



৪ লা পীব-সাহিত্যেব কথ। 

ককন তিনি ধর্মভীক। বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তি »_জীবন, মাধা-মবীচিকায় 
বপাস্তবিত হযে সাধ।বণ বোধ-বুদ্ধিব আওতা'র বাইবে চলে যাক্। ও 

হ'লও ত।ই। শবীষতেব অহুসাবী মানুষ “ভেহার্দেব কথা তুলে শুধূ 
নামাজ, বোজা, হজ ও জাকাত অন্শীলন কবতে লাগলেন। মা'বেফতেব 

.অন্থসাবী মানুষ 'নকসকুশ'তে ডুবে গিষে ভাবলেন জেহাদে আকববেব 
অনুশীলন হচ্ছে! শ্বৈবাচাবী স্থলতান তাঁব এঙ্ব্-পিপ|সা চবিতার্থ কবাব জন্য 
পাশবর্তী অঞ্চলে অভিযান চাঁলিষে সেট[কে বল্লেন, _কুফবেব বিকদ্ধে 
জেহাদ। 

অসাম্যেব উপব স্থাপিত বিভেদমূলক সমাজে লোভ, স্বার্থপবতা, ঈর্ষাঃ 
অসংঘম প্রভৃতি যে-সব মনোভাব ব্যক্তি-চবিত্রকে অধিকাৰ কবে, স্থফীগণ 

্বাভাঁবিকভাবেই সেগুলিকে ধর্মজীবন লাভেব পরিপন্থী বলে দেখলেন এবং এই 

দেখাকে মানুষেব অস্তবস্থিত বিকৃতি বলে নির্দেশ কবলেন। স্থতবাং ুফীপন্থাষ 

পূর্বেক্ত বিকৃতি-সংহাবই হল স1ধনাব পথে প্রথম কর্তব্য। সাধনাব দ্বিতীষ 
পর্য।যে জন্ম নিল ত্যাগ, তিতিক্ষাঃ প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধ । 

এইভাবে স্থফীবা৷ ইসলাম-সমর্ধিত ব্/ক্তি-চবিত্রেব উপযোগী ত্যাগ-তিতিক্ষাঃ 
সংঘম-সেবা ও খোদাপ্রেমেব প্রচবক হন। বহু ইঈশ্বববাদেব স্থানে 
একেশ্বববাদকে সংস্থপিত কব সর্বষ!নবেব প্রতি মমত্ববোধ, সাম্যবোধ 

এবং ব্যক্তিগত শুদ্ধিব বাণী প্রচব কবাব দ(যিত্বও তাঁবাই গ্রহণ 

কবলেন। তদেব চবিত্রেব মহত্ব ও পবিত্রতা, তঁদেব দৃষ্টি উদ্বাবতা! ও হাদযেব 
প্রেমার্ডতা সাধাবণ মুনলিমেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা অ|কর্ষণ কবল। তাঁদের 

ব্যক্তিত্বকে ঘিবে বচিত হুল শ্রেষ ও প্রেষেব তেজন্তিলকীষ মাহাত্ম্য । এইবকম 
সামাজিক পবিপ্রেক্ষিতেই অ।বব ও মধ্যপ্রাচ্যেব দেশগুলিতে স্থফীবাদেব উদ্ভব 
হুয ৪ তা'ব জনপ্রিষতা ভ্রমে বেডে চলে । (স্থুফীবাদ ও আমাদেব সম[জ।৬১ 

অতঃপব দেখ! যাঁষ হজবত মহম্মদ (দঃ)-এব তিবোধ/নেব শতাবদীকাল 

মধ্যেই মুসলমানগণ ধীবে ধীবে সংসাব ত্যাগেব ও সম|জ সম্পর্কে উদ্/সীনতার 
মনোঁভাবকে শুধু হজমই কবে নেষ নি ববং তেমন মতবাদেব অনুস|বীকে মহত্বের 
স্বাব। চিহ্নিতও কবেছে। এই সমষেব মধ্যে ইদলামেব বত আদর্শকে পুনরুদ্ধাব 
কবতে ইব্রাহিম, ইমাম মালিক প্রমুখ নির্যাতিত হযেছিলেন। হজবত 

বাযোজিদ বিজ্ঞ/মী, হজরত বাব। অদ্হম শহীদ, হজবত শাহ, জালাল এমনি, 



উপন্রমণিকা ' ্ 

হজবত খাজা মঈন্ুদ্দীন চিশ্তি, হজবত গোৌব।ঠাদ এবং আবো, বছু 

গীব-দববেশ এদেশে ধর্ম!দর্শ গুচাব!র৫থে আগমন কবেন'। তীরা জাতিব কথা 
সমাজেব কথা ভাবেন নি। যেখানে মানুষে পতন হযেছে, মাহুষেব করুণ 
বিলাপ ধ্বনিত হযেছে, তাবা সবকিছু বিস্কৃত হযে সেইসব মান্যকে আপনার 
ক'বে নিষেছেন,_তাদেব জন্য প্রযোজনে অনেকে ৪ পর্যন্ত দান কবে 

শহীর্দহ ষেছেন। 

সুফীগণেব এদেশে আগমনেব ইতিহাসে দেখ! সর অষ্টম শতাখীতে 
বহু আবব বণিক দলে দলে বাণিজাপোত ও নৌচালনা! কবে বিভিন্ন দেশে 

যাতাধাত কবতেন। এইভাবে তাদেব সঙ্গে এদেশেব বহু প্রাচীন ্ 

স্থাপিত হষ। 

'বাজসাহী জেলা পাহাডপুবেব পালি ধ্বংসম্তপে আবিষ্কৃত. একটি 
প্রাচীন আববীয় মুদ্রা (আব্বাসীযা খলিফা হারুন-উরু বসিদ এর রাজত্ব কালে 
৭৮৮ খুষ্টাব্যে আল্ মৃহম্মদীয়! টাকশালে মুদ্রিত।) থেকে তাৰ প্রমাণ পাওয়া 

“যায়। (স্থফীবাদ ও আমাদেব সমাজ )।৬৯ 
খুষ্টায অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দব অ|ববদেব উপনিবেশে 

পব্ণিত হ্য। হজৰত স্থলতান 'ব|য়োজিদ বিস্তামী সম্ভবতঃ খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর 
শেষার্ধে ইসলাম ধর্ম গ্রচাবার্থে চট্টগ্রামে এসে থাকবেন। খুটীয় দশম শতাব্দীর 
মাঝামাঝি চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম বু বিস্তৃতি লাভ কবে। খুষ্টায় জয়োদশ 
শতাব্দীব প্রথমে গাজী ইথতিয়াব-উদ্দীন মুহম্মদ বথতিযাব খিলজী কর্তৃক প্রথমে 
বাজশক্তি নিয়ে গৌভ-লক্্পাবতী অধিকৃত হয়। পববর্তা সময়ে অনেক পীর 
দববেশ বন্দে আগমন কবেন। এই সম্ষে সনাতনী বক্ষণশীল হিন্দুসমাজ 
কর্তৃক অন্থন্ছত বর্ণাশ্রম প্রথাব অপগ্রযোগে উচ্চ-বর্ণেৰ লোকের নিকট 
সংখ্যাগবিষ্ঠ নিয়বর্ণেব লোকেবা সামাজিকভাবে নির্যাতন ভোগ কবতে 
বাধ্য হতেন। তাঁবা ইসলামেব উদ্বাবতাষ আব্ষ্ট হয়ে মুসলিম হলেন । 

ডক্টব ভূপেন্ত্রনাথ দত লিখেছেন” হিন্দু সম1জেব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত 
থেকে নিস্তার লাভেব আশাষ ভাবতেব পতিতেব। দলে দলে সাম্যবাদী নবধর্ম 

গ্রহণ কবল। ভাবতে জাতীষ বাজশক্তি ও তৎ প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদেব প্রতি 
কোনদিন ন্যায় বিচাৰ কবেনি , সেজন্যে এবা একবাব আশ্রয় কবে বৌদ্বধর্মে, 
_আবাব মুসলমান ঝঁজশক্তি একট! সাম্যবাদী সমাজ পদ্ধতিব সুবিধা 



৬ বাংলা পীব-স।হিত্যেব কথা 

দেখানোব পব ছুটে চলে যায় সেই দিকে । সবচেয়ে আশ্চর্ধেব বিষয় হুল এই 
, ষে”_যে সব স্থানগুলোকে ব্রাঙ্মিণেব। ব্রাত্যিদেব দেশ আব বৌদ্ধ প্রধান দেশ বলে 
ব্রাঙ্গণবঞ্জিত' স্থান হিস|বে দ্বণা কবত, সে সব আজ হয়ে দাঁডিরেছে মুপলমান 
প্রধান। (বান্গালাব ইতিহাস )। 

ডক্টব অববিন্দ পোদ্দাব লিখেছেন, সামাজিক চিন্তাধাবাঁব ক্ষেত্রে এই 

উদ্বাবতা এবং সমান অরধিকাবেব আদর্শই ইসলামেব সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। 
( মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ ) 1৭২ 

গীব দববেশদেব দবগাহ ও আব্তানার জাতিধর্ম নিরধিশেষে দকলেব প্রবেশ- 
অধিকাব থাঁক।র় সেগুলি সবাব পুণ্যতীর্ঘে পরিণত হয। পীব দববেশদের 
সামান্য আস্তানাগুলি শান্ত্রের নীবস আলোচন। বা ধম সংস্কাবে পবিবর্তে 
প্রাণের লীলা ও আত্মাৰ স্বাভাবিক ক্ফুবণে পূর্ণ ছিল। এই আব্তানাগুলি 
বিজিত ও বিজেতাব মিলনস্থল। (পূর্ব পাকিস্তানের স্থকী সাধক )1২৫ 

খৃটীয় নবম শতাব্দীতে হিন্দ, ও মুসলিমেব মধ্যে সমন্বয়েব চেষ্টা শুত্রগাঁত 
হয় সমন্বয়ের অগ্রদূত তৎকালীন গীব-্দববেশগণেব মাধ্যমে । তাদের সে 
গ্রচেষ্টাৰ লিখিত কেনি নিদর্শন আজ নেই। তাবা এদেশেব ভাষাকে আয় 
কবেছিলেন, এ দেশেব ভাবজগতেব সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, প্রার্কৃতিক 
অবস্থাকে মেনে নিষেছিলেন, নির্যাতিত সাধাঁবণ মানষেব ছুঃখেৰ ভাগ নিয়ে 
সামগ্রিকভাবে মনবীয় কল্যাণকব পরিস্থিতিব সঙ্গে মিতালি করেছিলেন। 
অপবপক্ষে তীবা মান্থষেৰ প্রতি সামাজিকভাবে অন্যায়-অত্যাচাব, ব্যক্তিস্বার্থগত 

শাসন-শোধণ প্রতিবোধেব জন্য জীবনপণ সংগ্রষম কবেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত 
এদেশেব আজ্ম(ব সঙ্গে নিজেদেবকে একাত্ম কৰে দিষেছিলেন। 

খুহ্ীয় একাদশ শতাব্দীতে আবু বয়হাঁন মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ আল্- 
বেরুনী সংস্কৃত ভাবা ও ভাবতবাঁষ জ্ঞান জগতেব পৰিচয় লাভ কবেন এবং 
“কিতাব-আত, তহকীক-আল্হিন্দ” নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ বচনা কবেন। 

তিনি ইসলমি আদর্শভিত্তিক জ্ঞান-জগতেব দ্বাব ভাবতীয়দেব নিকট উন্মুক্ত 

কবাব মাধ্যমে সমন্বষেব স্ত্রপাত লিখিত আকাবে উপস্থমপিত করেন। 

সামগ্রিক কল্যাণকব সেই ইসলামী ভাবজগত তথা সংস্কৃতিব সাথে ভারতীয় 

কল্যাণকব ভাবজগত তথা সংস্কৃতিব সমন্বর প্রবাহ অগ্রসব হয়ে চল্্তে 

থাকে। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিদ্ষিতে মৌলান। আক্রাম খাঁ, হজরত মহম্মর (দ)-এর 
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কথায় এসে 'সর্ব ধর্ম-স্মন্যকে তাঁর চবিভ্রেখ দ্বিতীয বৈশিষ্ট্য বলে বণনা 

কবেছেন। (সাধক দারা শিকোহ)।৬৬ 

বেজাউল কবিম পাহেব লিখেছেন, __ুফী মতেব প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে 

ইহা সকল ধর্মেব সহিত থাপ খেতে পাবে। (সাধক দাঁবা শিকোহ ) ৬৩ 

কিন্তু সংস্কৃতি সমন্বয়ের নামে যা ধর্ম অর্থাৎ বিশ্ব-কল্যাণ আদর্শ থেকে 

বিচ্যুত, ইসলামে তাব কোন মূল্য স্বীকৃত নয় রি 

পীর-দববেশগণ এসেছিলেন ইসলাম ধর্মদর্শ প্রচার করতে, এসেছিলেন 

ইসলামেব বিশ্বজনীন আদর্শকে সকলে মধ্যে সঞ্চাবিত কবতে, ইসলাম ধর্ম-বৃ্ত 

বহিভূ্তি কোন সংস্কৃতিব সঙ্গে আপোষেব মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যাপাঁদর্শ থেকে 
সবে আসবাব জন্ত নয়। কাবণ ইসলামি আদর্শে ধর্ম ও সংস্কৃতি পৃথক নয়। 
একটি পৰিপূর্ণ জীবনাদর্শ প্রাপ্তিব জ্ন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রামই হুল ইসলাম ধর্মের 
লক্ষ্য এবং সেই মানসিকতাই ইসলামী সংস্কতি। অতএব সংস্কৃতিব যে-সব 

আচাব-ব্যবহার সামগ্রিকভাবে সমাজ কল্যাণের সহায়ক নয়,_ইসলামে তার 
অনুমোদন নেই। 

বন্ধে বক্ষণশীল হিন্দু সমাজে সংস্কৃতি নামক যে আচাব-ব্যবহাধ, (যাতে 

ব্ণাশ্রম প্রথাব অপপ্রয়োগ বশতঃ) স্থানীষ অগণ্য অস্তাজবর্গীয় লৌকের জীবনে 
মানবতা-অবমাননাকাবী ভষাবহু হতাশা। টেনে এনেছিল তাকে সজোবে 
আঘাত করতে গিয়ে পীর-দরবেশগণকে কঠোব সংগ্রাম এবং স্থান বিশেষে 

শহীদ হতে হয়েছিল। তাদেব উচ্চাদর্শেব নিকট আন্গত্য দিষে নির্যাতিত লক্ষ 
লক্ষ মানুষ ইসলামের পতাকা তলে এলেন। কিন্তু বিরোধীদেব মধ্যে সুবিধা- 
বাদীগণ উপায়ন্তব না দেখে সহাবস্থানেব হস্ত প্রসাবিত কবলেন। তৎকালীন 

ধহাবস্থান নীতিব বিভ্রান্তিব স্বযোগ নিয়ে তাবা বিশ্ব-কল্যাণকর 
মানবতাদর্শ থেকে বহু দুবে অবে গেলেন, অংস্কৃতি সমন্য়েব নামে বিচ্যুত 
জীবন দর্শনকে নিয়ে নিজেদেব স্বার্থসিদ্ধিব মানসে এগিয়ে এলেন এবং সাধাৰণ 
মানুষকে সেদিকে প্রলুধ কবাব জন্ত সচেষ্ট হলেন। 

এ-বিষষে কয়েকটি বঢ বাস্তব বক্তব্য প্রকাশিত আছে। কেহ লিখেছেন, 
হিন্দু-মুসলিষেব কুসংস্কাবও মিলতে লাগল। ক্রমে গাজীমিয়া, পাঁচ পীব, পীব 

ব্দব, খাজা খিজিরেব পূজা চলল। ডেবা গাজী খাঁর 'দখী সব্বব' তীর্থ হিন্ু- 



৮ বাঁংল। পীব-স/হিত্যেব কথ। 

মুসলমান-শিখেব তীর্থস্থান | * * বাংলাদেশে সত্যগীব ও সত্যনাবায়ণ, হিন্দু 
মুসলমানেৰ উপাস্য । (ভারতীয় মধ্যযুগে সাধন|ব ধাবা )1৫* 

ত্বগতবপে দৃষ্ট হলে ইসল/ম্ এতই অসহিষ্ক ও হিন্দু ধর্ম এতই দ্বতন্ত্ 
ও মিশ্রবর্জনকাবী ষে এ ছুষেব সহাবস্থান অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব অবস্থ৷ যে 
কোনি তত্বেৰ চেষে শক্তিশ|লী ও অমোঘ, এবং এক শতকেব মধ্যেই বাংলা- 

দেশেব মুসলিম শ/সকেবা উপলব্ধি কবেছিলেন যে এদেশকে অধিকৃত বাখতে 

এবং দিলীব প্রতাপ অন্বীকব কবে স্বাধীনতা বজাষ বাধতে গেলে 

স্থানীযদেব বিবেধীতে পবিণত কব! চলে ন! এবং সকল ভূষ্বামীদেব পরিবর্তন 
কবাও তাঁদেব অ[যত্তেব মধ্যে নয ।' * স্থানীয় এতিহ্যেব প্রাবল্য ও শ্বাভাবিক 

পাবিপার্থিক প্রভাব এতই শক্তিশলী যে, তাবা বন্ছ স্থানেই সত্যগীবেব পুজা 

প্রভৃতি হিন্দু-ভাবাদর্শ ও সর্ব-প্রাণবাদী মনোভাবকে আত্মস্থ কবেছিল। 
যাই হোক, কঠে/বভাবে ব্যাখ্যাত নীতিতত্বেব ভিত্তিতে স্থাপিত ক্রিশ্ঠান 

ধর্সেব মত ইসলামও বহুদিন হল এব উদ্মেষ-কালাগত মতাদর্শ থেকে বে 

এসেছে । (এক্ষণ )1& 

ডঃ নীতি কুমাব চট্টেপাধ্যাব লিখেছেন, ধর্ম, আধ্যাত্মিক জগতেব, 
কিস্ত সংস্কৃতি পার্থিব জগতকে নিষে । মাঁনবীঘ আচ|ব পদ্ধতি, শিক্ষা দীক্ষা, 

মানসিক উন্নতি, পাবিপার্থিকতাব প্রভাব এই সবেব সমন্বয়ে এক অপূর্ব 

মনোভাবই হচ্ছে সংস্কৃতি। একথা সত্য যে ধর্মেব আদর্শ সংস্কতিব উপব 
প্রভাৰ বিস্তাব কবে + কিন্ত তাই বলে ধর্ম ও সংস্কৃতি একই বস্ত নয। সেই জন্ত 
বিভিন্ন ধর্সেব মধ্যে সমন্বয় সাধন যতই কঠিন হউক না কেন বিভিন্ন সংস্কৃতি 
সমন্থব সাধন কঠিন তো নয-ই, ববং যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই তা হয়ে 
অ|সছে। পৃথিবীব কো'ন শক্তি এ সমন্বষেব গতি বোণ কবতে পাববে না, 

সমন্যষেব কাজ অনন্তকালব্যাপী চলতে থাকবে, এতে ক|বো৷ কোন বাধা টিকবে 

না। (সাধক দ।বা শিকোহ £ ভূমিকা! )1৬৩ 

স/ধ|বণভাবেই আ[মবা অঙ্ৃভব কবি সংস্কাৰ থেকে সংস্কৃতি শব্দটিব উৎপততি। 

সংক্গ/ব বশতঃ ধিনি যে কাঁজ কবেন, বা যা চিন্তা কবেন, ব। যে আচ|ব-ব্যবহাব 

ক বন,_-ত। তাব সংস্কতি। যে সংস্কাব কোন জাতিব আচাব-ব্যবহাব ও 

চিন্ত।-ভাবনাব পবিচাষক তা লেই জাঁতিব সংস্কৃতিবও পবিচাঘক। সংস্কৃতি 

পবিবি যে কতখানি বিস্তৃত সে প্রসঙ্গে সাহিত্যিক গোপাল হালদাব লিখেছেন ; 
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সংস্কৃতি বলতে বোঝায সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (5০1570০88)' ও সমস্ত স্টি-সম্পদ 

(4718) অর্থাৎ আমবা যা জেনেছি (প্রর্ৃতিব নিষম, নীতি গ্রভৃতি ) যা 

কবেছি (যন্ত্রশিল্প, সামাজিক বীতি-নীতি,' অ!চাব-অনুষ্ঠান, মানসিক প্রষাস, 
চিন্তা-ভাবনা, নৃত্য-গীত, চিত্র-কাব্য প্রভৃতি )। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই 
একটি এলাকা। শিল্প বলতে বোবাষ বাস্তব সথষ্টি আব মানসংস্থা্ট দুই-ই, 
কাবণ দুই-ই স্থটি। (বাঙালী সংস্কৃতিব বপ )1৪২ 

সংস্কৃতিব যে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা থাকুক, পীব-দববেশগণেব আগমনেব পব 
বঙ্দদেশেব সংস্কাতির কি পবিচষ আমবা পাই ! আমবা পাই,__পীব-দববেশ অর্থাৎ 
সুফী মৃতাবলহ্বী সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণেব প্রচাবিত আরর্শভিভিক ভাবনা এবং 
তন্জাত সংস্কার থেকে উৎপন্ন কর্মধাবা! অন্ুব্ণ করাঁব মানসিক অবস্থা। বঙ্গে 
ইসলাম আগমনের পব হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে তা মিলনেব সেতুবন্ধ রচনা! 
করেছে। একেই বল! হল হিন্দু-মুসলিমেব মিশ্র-সংস্কৃতি বা গীব-সংস্কৃতি। 
এই গীব-মংস্কৃতি উৎপত্তিব পশ্চাতে প্রিমুখীন প্রভাব পবিলক্ষিত হয়। যথা-_ 
ধরমপ্রচাবকগণের উদাব ও সংস্কাবমুক্ত মনোভাব, এদেশেব প্ররুতি (৪051 
€/011001261)6) এবং সংস্কাব বা ০৪1৮৪:৪, পীর সংস্কৃতিব নিম্নলিখিত 

সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেও তা প্রমাণিত হতে পাবে ,_ 
ক) মুললিমগ্ণণ পীবেব আত্মা শান্তি কামন! কবে জিয়াবত কবেন। 

হিনদুগণ পীবেৰ প্রতি ভক্তি নিবেদন কবতে নানাবিধ অর্থ প্রদান কবেন। 
খ) জাতিখবর্ম-বর্ণ-নিধিশেষে সকল ভক্ত গীবেব দবগাহ্ অর্থ[ 

সমাধিস্থানে বা নজবগাহ, অর্থাৎ কম্পিত দরগাহে হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান 
করেন। 

গ) মুসলিম আদর্শে দবগাহে কোবান পাঠ হয, কিন্তু নামাজ অনুষ্ঠান 
হয়না। হিন্দু আদর্শে লুট প্রদত্ত হ্ষ, সন্তান কামনায় বা বোগ নিবাষব 
কামনা দবগাহে ইট বীধা হয, ফুল প্রদত্ত হয এবং ভক্তগণ কতৃক শান্তি-বাৰি 
গৃহীত হয! বৌদ্ধ আদর্শে অনেক জাবগাষ জীব হত্যা না কবে গীবের শ্মবণে 
গরু, মুবগী প্রভৃতি বনে নিষে গিষে হাজত-স্বৰূপ মুক্ত কবে দেওবা হয়। 

ঘ) গীবগণের মৃত্যুবার্ষিকীতে হিন্দু-মুসলিম জনসাঁধাবণ দবগাহ বা 
নজবগ|হে দাড়ঘবে মেলা অনুষ্ঠান উদ্যাপন কবেন। দবগাহের সেবার়েতগণ 
অতিথি সংকাঁর কবেন। 



১০ বাংলা পীব স।/হিত্যেব কথা 

, ড) হিন্দুংমুসলিম ভক্তগণ পীবেব অলৌকিক কীর্তি-কখ|-ভিত্তিক কাব, 
ন/টক বা জীবন-চবিত বচনা কবেছেন। এই সকল কাব্য, নাটকাদি বচনা, 
পঠন-পাঠন এবং শ্রবণেব মাধ্যমে তাঁবা আনন্দলাভ কব1ব সাথে ধর্মানুষ্ঠান 
কবছেন বলে মনে করেন। 

এ সবকে ভিত্তি কবে গীব-সংস্কৃতি জনস|ধ[বণেব মধ্যে প্রচাবিত হতে 

থাকে। 
1 



লীর-স।হিত্য 

স্থফী মতাবলম্বী ইসলাম ধর্মপ্রচাবক পীবগণকে কেন্দ্র কবে যে বাংল! 
জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সংক্ষেপে তা-ই পীব-সাহিত্য । 

বাংলা পীব-সাহিত্য, “মঙ্গল জাভীষ দাহিত্য। মঙ্গল এই জন্যই বল! 
হয়েছে, পীবভক্ত হিন্দু-মুদলমান জনসাধাবণেব সংস্কাব এই যে, পীবেব' জীবন 
ক।হিনী ও তাঁব অলৌকিক শক্তিকথ] পাঠ কবলে বা শ্রবণ কবলে শ্রোতা বা 
পাঠকেব পুণ্য অর্জন হয়, যাব ফলম্বরূপ তাদেব জীবনে মঙ্গল বা কল্যাণ 
হয়ে থাকে । 

_ আবাব “বিজয়: অর্থে 'মন্গল' শব্দটি গ্রহণ কবলেও বলা যায় যে, ইসলাম 

ধর্মপ্রচাবক পীরের বিজয় অভিযাঁনকে নিয়েই পীব-সাহিত্য গড়ে ওঠায় তা 

মক্ষল সাহিত্য বটে। 

এখানে পীব-সাহিত্য বল! হল, কাবণ, এই সাহিত্যধাবাষ, পীব-কাব্য 
পীর-নাটক, পীব সম্বন্ধে গন্ে বচিত জীবন-কথা ও গীৰ লোক-কথা৷ পৃথক 
পৃথক ভাবে স্থান পেষেছে। অতএব পীব-সাহিত্য, যা হিতেব সহিত বর্তমান, 
তাকে সাহিত্য পদবাচ্য করলে সাহিত্যে, মন্ষল বা কল্যাণেব কথা আপনা 

আপনিই এসে পড়ে। স্থতবাং পীব-সাহিত্যকে আব আলাদাভাবে গীব 
মঙ্গল সাহিত্য বলে উল্লেখ করাব তেমন আবশ্তকতা! এখানে নেই। 

গীব-সাহিত্যকে প্রধানতঃ চাঁবভাগে বিভক্ত কবা হল । যথা_১। পীব- 

কাব্য, ২। পীর জীবনী গন্য বচনা, ৩। পীব নাটক ও ৪1 পীব লোক-কথা। 

বাংল! পীব-সাহিত্যেব বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু বক্তব্য আছে, যাতে 

এ-দেশেব সমাজ ব্যবস্থায় অনৈশ্লামিক চিত্র, ইতিহানেব অঙ্গ হিসাবে এসে 
পড়েছে । ইসলামী মূল আদর্শেব দিকে লক্ষ্য রেখে এদেশেব কিছু কিছু 

মুদলিমেব পক্ষে অগ্রগামী হওযাঁব চিত্রও তাতে বর়েছে। অবশ্ত তাদের কোনে? 

প্রবাহ আজো! রুদ্ধ হযনি। সাহিত্যর্ূপ সমাজ-দর্পণে তাব প্রতিফলন হওয়াই 
স্বাভাবিক। তাই বাংলা পীব-সাহিত্য, হিন্দু আদর্শেব ওপর ইসলামী আদর্শেব 



২ বাংল! পীব সাহিত্যেব কথা 

প্রভাব বিস্তাব ও ধীবে ধীবে তা সংমিশ্রিত হওয়ব একটা তথ্যনির্ভব ধাবা- 
বাহিক সাহিত্য-ইতিহাস বটে। হিন্দু আদর্শ থেকে ইসলামী আদর্শে উত্তবণেব 
প্রচেষ্টাব মধ্যে ঠিক এই কাবণেই অনৈশ্নামিক চিত্র সঞ্চলিত কিছু ইতিহাস 
তাতে থাকতে পাবে। এই প্রসঙ্গে এ দেখে ইসলামী বেনের্সটসের অগ্রদূত 
সাপ্তাহিক মুখপত্র “মিজান-এব (১৫ই জুন ১৯৭৫) সম্পাদকীষ অংশের 
বক্তব্য লক্ষণীষ »__ 

র “এদেেশেব মুসলম।নবা প্রধানতঃ হিহ্দুদেব বংশধব। তাদেব পূর্ব- 
পুকষবা এককালে হিন্ুই ছিলেন, তাই মুসলমানিদেব মধ্যে আজো অনেক 
হিন্দু আচাব-আচবণেৰ প্রভাব লক্ষ্য কৰা যায়। এসব কাজ অনেক ক্ষেত্রেই 
বা জ্ঞাতদাবে কবেন না। সত্যি কথ! বলতে কি, তরাঙ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব 
বপাস্তবিত হযে তাঁদেব ধর্মীষ চেতনাঁব মধ্যে আত্মগোপন কবে বয়েছে, 
অথচ সে সম্পর্কে তাবা অসচেতন। তাই শবীয়তেব সুক্ষ তিনুক্ম সীমা নিয়ে 
চুলচেবা বিশ্লেষণ এখানে বড কথা নয,- বড কথা হচ্ছে মুসলমানেব সচেতন 

মুদলমান হওয়! ও তব কৃত কার্যাবলীব বিভি্ দিক সম্পর্কে অবগত হওয়া।” 



গীর-দাহিত্োর মূল্য 
যে কোন সাহিত্য, তাৰ সাহিত্য গুণ যত লঘুই হোক, তবু ত সাহিত্য 

হিসাবে কিছু ন! কিছু মূল্যবান বটে । কোন বচনা, সাহিত্য হযে উঠেছে কিনা 
তাব মানদগ্ড নির্ণযে নানা মনীষীব নানা মত । সাঁধাবণ ভাবে অনেকে পাহিত্যেব 

মূল্য তাৰ বস বিচাঁবেব মাধ্যমে নির্ধাবণ কবেন। অবশ্ত বস বিচাব সহজপাধ্য 

নয। এক জনেব কাঁছে যে বচন! সুন্দৰ বলে অনুভূত হবে, অন্যজনেব কাছে তা! 

ততখানি স্থন্দব বা আদৌ হুন্দব নাও হতে পাঁবে। একেবাবে অজ পল্লীগ্রামেব 

নগেন মাহাতো বড় জোব স্থুব কৰে পাঁচালী পড়তে পাবে, এবং পডে সে 
বসাশ্বাদন কবে আনন্দ অন্থুভব কবে কিন্তু তাব পক্ষে ববীন্ত্রনাথেব বক্ত কববী'ৰ 
বস গ্রহণ কবা সম্ভব নয। আঁবাব কল্কাতা'ব অমুক সাহিত্য সংঘেব সম্পাদক 

অধ্যাপক শ্রীঅমূক, “উর্বশী' কবিতাব বস-মাধূর্ধ অনুভব কবে তাব তাবিফ 
কবতে পাবেন, কিন্ত তাব পক্ষে 'পীব গোবাচাদ' পাঁচালীব বসাশ্বাদনে 

কিছু মাত্র তৃপ্তি না পাওয়া! ত্বাভাবিক। 
সাহিত্য তা যত প্রসাদগ্তণ সম্পন্ন হোক্, কালেব অমোঘ গতিতে তা 

মূল্যমানেৰ তাবতম্য হতে বাধ্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুকত্ব বা বসমাজা-বোধ 

কম হযে থাকে। কাঁবণ সমাজ বিবর্তনশীল বলে ষে সমাজ-ব্যবস্থাব চিন্র 
তাতে প্রতিফলিত হয, তা অন্য কে।ন্ সমাজ ব্যবস্থাব মাহুষেব কাছে ততথানি 
হৃদযগ্রাহী হয না। তাছাভা যে সাহিত্য কোনে নির্দিষ্ট স্থানকেন্দ্রিক কাহিনী 
নিষে বচিত, তাকে অন্ত স্থানেব লোক সেই পবিবেশ সম্বন্ধে ওযাকিবহাল 
না হওয়াষ, সামগ্রিকভাবে অন্ধাবন ও বস গ্রহণ কবতে পাবে না। তাই 

বলে সেই স্থানে এবং সেই ক!লেব স|হিত্য মূল্যহীন নয । 
সাহিত্যে অন্যতম প্রধান চবিত্র-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা৷ সমাজ-দর্পণ বা 

সমাঁজ-চিত্র। কোন স্থান ও ক!লেৰ সমাজ জীবনে যে উথান-পতন, যে দ্বন্দ 
সন্ধি ঘটে, যে হাসি-কা'হ! দেখা দেষ, যে প্রেম বিবহ যে আনন্দবেদনা জাগে, 
ষে ইতিহাস সৃষ্টি হয, তা.ব স্থায়ী দর্পন হল তখনকাব সেই স্থাননব সাহিত্য । 

অতএব সেই সম।জ ব্যবস্থাব অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাঁজনৈতিক, শৈল্পিক, 
দার্শনিক অবস্থা প্রভৃতিব একমাত্র পবিচাষক হল তাঁব সাহিত্য । অতএব 
পীব-স[হিত্যেব বসমূল্য কবে! কাছে যত কম থাক, পমাজ-চিত্র হিসাবে তাৰ 
সাহিত্য মূল্য কোন দিন অপাংক্তেয হতে পাব্বে ন। 



পীর-সাহিত্যের এঁতিহাসিক পটভূমি 

খৃ্টায অষ্টম শতাব্দী থেকে ভাবতবর্ধে ইসলাম ধর্ম প্রচাবকগণের আগমন 
ঘটতে থাকে । সুফী পীর-দরবেশগণ দেই ময থেকে এদেশেব জনসাধাবণেব 
মনের উপব প্রভাব বিস্তাব কবতে থাকেন। তখনও বাংল! সাহিত্যের প্রথম 
নিদর্শন "চর্ধ্যাশ্চর্ধ্যবিনিশ্চফ-এব পদগুলি বচিত হয নি। 

বাংলা সাহিত্যেব মধ্যযুগ হল স্বর্ণযুগ । এই যুগেই বাংল! কাব্য সাহিত্যেব 
নানাদিকে চবম উৎকর্ষ পবিলক্ষিত হয। এ সময়ে দেবতা! বা দেবতা স্থানীয় 
চবিত্রকে কেন্দ্র কবে প্রশস্তিজ্ঞাপক কাব্যেব ব্যাপক প্রসাব দেখা যা, এবং 

দেব ধর্ম-ঠাকুব, দেবী মনসা, দেবী চণ্ডী, ঠাকুব বামচন্্র, ঠাকুব কৃষচন্্র, পীব- 
ঘববেশ প্রভৃতিকে নিষে পাঁচালী-কাব্য বচিত হতে থাকে । 

দেব-দেবীকে নিষে বচিত পাঁচালী কাব্যধাবা আধুনিক যুগে এসে প্রায় কদ্ধ 
হযে গেল, কিন্তু পীর-দববেশগণকে নিয়ে বচিত কাব্যধাঁবা রুদ্ধ হুল না। এব 

মূল কাবণ হ'ল, দেব-দেবী চবিত্র ভিত্তিক সাহিত্য ধাবাব পাশে এই পীব দববেশ* 

গণেব মানবীয় জীবন-ভিত্তিক সাহিত্য ধাবাব উত্তবণ ও তার স্বতক্্ত প্রসাব 
এবং তথকালেব মানবতাবাদেব ব্যাপক প্রভাব বিস্তাব। পীব-দরবেশগণেব চবিত্র 

ভিত্তিক সাহিত্য ধাবায সম্পূর্ণভাবে মাঁনবতাবাদ-আদর্শ হ'ল সোচ্চাব”_যাব 
ফলে তাতে এল খববেগ। তাই বাংলা সাহিত্যেব এই শ্বর্ণধুগে শ্রীচৈতন্যদেব 
থেকে আবস্ত কবে তৎপববর্তাকালেব আদর্শ মানব-জীবন ভিত্তিক সাহিত্য 

বচনাব প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা দ্িল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে পীর- 

পীবানীগণেব জীবন কথা” কাব্যে, তা থেকে আধুনিক যুগে গৃগ্যে বচিত হ'ল 
এবং শেষ পর্ধস্ত নাটকেব যুগে সে কাহিনী নাট্যৰপ নিষে অভিনীত হ'তে 
আবস্ত কবুল। 

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বাঙালী নব-নাবীৰ লমাজ-চিত্র এই পীব-সাহিত/ 

মাধ্যমেই প্রথম লিখিত আকাবে বাংলা ভাষাব প্রকাশিত হওষাব স্াব্রপাত হতে 

থাকে। গীব পাঁচালী কাব্যসমূহ হল তৎকালীন বাঙালী মুসলমান শমাঁজেৰ 

সংস্কৃতিব একমাত্র পবিচাষক। আধুনিক যুগে উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য ব৷ 
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জীবনী সাহিত্য বচিত ছওয়াব পব থেকে পীব-পাচালী কাব্য প্রকাশেব প্রবাহ- 

বেগ কমতে থাকে । আজ কাহিনী:কাব্য স্থপ্টিৰ দিন অতিবাহিত হয়েছে। 
ঠিক অন্বপভাবে পীব-পীবানীব জীবন চবিভ্র কাহিনী কাব্য/কাবে বচিত 

হওষাঁব দিন অতীত হযে গেছে । পীব কাব্য-সাহিত্য ভাই বাংলা সাহিত্যেব 

মধ্যযুগেব ইতিহাসে বাঙালী মুলমানগণেব একমাত্র সমাজ-চিত্র স্বরূপ হয়ে 
বইল, এবং সেই কাবণেই এব এ্রতিহাসিক মূল্য অপবিসীম। 

মধ্যযুগ অর্থাৎ তুকাঁ-স্থলতান কর্তৃক বন্ধে আধিপত্য বিস্তাবেব সময থেকে 
হিন্দুসংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতিব সাথে মিশে যেতে আবস্ভ কবে,_যার শেষ 
পবিণতিতে হিন্কুমুদলিমেব বাঙালী সংস্কৃতি আজ একটা অখণ্ড বাঙালী 
সংস্কৃতিৰপে গড়ে উঠেছে । যে যে ভিত্তিতে এই মিশ্রণ হযেছে তা 

প্রধানতঃ +_ 

১। মুসলিম বাজশক্তি বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার লাভ কবলে তাৰ প্রভাব 
থেকে হিন্দুগণ মুক্ত থাকতে পাবেন নি, সহাবস্থান নীতি অনু্থত হয়েছিল 

২। চিশতিষা! ও স্থহরাবর্দীয়া তবীকার সফীগণও অধ্ৈতবাদে বিশ্বাসী । 
তাবা প্রাথমিক যুগে ভাবতবর্ধে 'আগমন কবেন। হিন্দু অধ্বৈতবাদের সঙ্গে উক্ত 
তবীকাদ্ধয়েব সুফী সাধকগণেব মতাদর্শেব সঙ্গে সাদৃশ্ত থাকাব ফলে তাদের 
মতবাদ এদেশে স্থায়ী আসন কবে নিতে গেবেছিল। আবাব, হুজবত 
আবছুল কাদের জিলানী প্রবর্তিত কাদেবীয়া তবীকা ও হজরত বাহাউদ্দীন 
নকুশবন্দ প্রবর্তিত নক্শবন্দীয়া তবীকায় দ্বৈতবাদ বা শর্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য 
স্বীকাব কৰা হয।** হিন্দু দ্বৈতবাদ তাঁদের অনুকূলে যাওয়ায় কাদেবীষা ও 
নকৃশবন্বীযা মতবাদও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয। স্থৃতবাং পীরগণ প্রভাবিত হিন্দু 
মুদলিম নব-নাবীব মধ্যে এক সমন্বয়ভাব গডে ওঠে । ফলে পীব-সংস্কৃতি হিন্দু ও 
মুসলিমে মিশ্র সংস্কৃতি বপে প্রতিষ্ঠিত হুয়। 

৩। স্ফী মতবাদ-আশ্রিত মানবতাবাদের আদর্শ, বাঙালী হিন্দুব মনন 
শক্তিতে আধিপত্য বিস্তাব কবেছিল। 

৪। হিন্দু থেকে ধর্মান্তবিত ব্যক্তিগণ, জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত হিন্দু সংস্কাব 

সম্পূর্ণৰপে ত্যাগ কবতে সক্ষম হন নি। 

৫) খুক-শিন্ত সম্পর্কিত মানসিকতাষ আচ্ছন্ন স্থানীষ সামাজিক 



হি , বাৎলাব্ পীব-াহিত্যেব কথা ; 

আবহাওযাষ, পীবগণকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধ! কবাব ছূর্বলতা, তৎকালীন সাধারণ 
মুসলিমেব পক্ষে ত্যাগ কবা৷ সহজ ছিল না। 

পীব-পীবানীগণেব ব্যাপক প্রভাব ভাগীবথী নদীক দক্ষিণ গ্রান্তেব পূর্ব 
অঞ্চলে যেৰপ পডেছিল, সমগ্র বন্গেব আব কোথাও সেবপ পড়েনি। এঁবিষষে 

ডক্টব স্থকুমাব সেনেব বক্তব্য অবশ্ই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন-_চব্বিশ 
পবগণাব পূর্ব ভাগ ও প্রাক্তন যশোহৰ জেলাব পশ্চিম ভাগ - এই অঞ্চল 
অনেক দিন হতেই পীব প্রভাবিত। বডর্খ! গাজী ও গোবাচাদ পীব উভষেৰ 
পীঠস্থান আছে এই অঞ্চলে । এখনও যাবা পীবেব গান গ্েষে কলিকাতা 
ভিক্ষা কৰে তাবা পূর্ব চব্বিশ পবগণাৰ লোক । উনবিংশ শতাব্েব মাঝেব 
দিকে এই সব অঞ্চলে পীবেব ছভাগ|ন কেমন ধবণেব ছিল, সে পবিচষ দীনবন্ধু 
মিত্রেব 'জামাই বাবিক' নাটকেব তৃতীষ অক্কে সন্নিবিষ্ট প্য/বডি হতে পাওয়া 

যাষ। এপ্যাবডিতে পীবেব গানেব স্বচ্ছ, অসল কাঠামো ঠিক আছে। 
যেমন» 

ধৃয! £ মানিকপীব, ভবপাবে যাবা লা, 
জধনাল ফকিবি নেলে, ফেনি খালে না। 

আ।বস্তঃ আল্লা আন্না বল বে ভাই নবি কব সাব, 
মাজা দুলিষে চলে য|ব1 ভবনদী পাব । 

শেষ £ ব|ডেব মাথ।য শিং দিষেছে, মানধষিব মাথ|ষ কেশ 

আল্লা আল্লা বল বে ভই পালা কল্পাম শেষ। 

| (বাঙ্গালা স/হিত্যেব ইতিহাস )1৪১ 

খুষ্টায ফোভশ শতাব্দী প্রথম!র৫ধেব মধ্যেই পীব কাব্য বচিত হতে সুরু 
কবে। ১৫৪৫ খুষ্ট|ক্ষে সত/পীব কাব্য ৰচিত হয়েছে । বাংলা পীব- 

নাহিতে)ব অবির্াব কান্ননিক পীব কাব্য দিষে। সত্যপীবই সেই কাল্লনিক 
পীব। সতাপীব হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয স্থাপনক।বা দূতস্ববপ । 

তাছাভ। হিন্দব অনেক দেব-দেবী, হিন্দু-_সুদলিমেব পীব-পীবাণী 

হিস|বে সাহিত্যে আগমন কবেছে। হিন্দ,ব ওলাই চণ্ডী পীব সাহিত্যে হযেছে 
ওলাবিবি। অন্বপ ভাবে বনদেবী থেকে বনবিবি, মৎস্যেন্্রনাথ ও মস্নদ-আলি 

থেকে ম্ছন্দলী, উদ্ধাব দেবী থেকে উদ্ধাব বিবি; বাস্তদেবী থেকে বাস্ত বিবি 

প্রভৃতি। (পুথিৰ ফলল )।২৬ 
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, এঁতিহাসিক পীবগণেব জীবনীভিত্তিক কাব্য, গগ্ভ-বচনা "ও নাটক 

কমাষষে এসেছে। লোককথা অ|গে ছিল, এখনও আ]ছে । উঠি এ 

খুব সম্ভবতঃ কাল্পনিক পীবেব সর্ববৃহৎ কাব্য, কবি কয্লহৰি দাসের “বড় 

সত্যপীব "ও. সন্ধ্যাবতী কন্তাব পথি। এই কাব্যের 'রচনাকাল- উনবিংশ 
শতাব্দী গ্রাবস্তকাল। মনে হয এটিই সত্যপীবের পর্বাধুনিক পাঁচালী- 

কাব্য! এতিহাসিক পীব- জীবনীভিত্তিক 'সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধুনিক পাঁচালী 
কাব্য 'পীব একদিল শাহ, কাব্য: | এই কাব্যেব রচনা কাল অষ্টাদশ শতাবীব 

শেষার্ধ অথবা উনবিংশ শতাব্দীব শেষার্ষ থেকে বিংশ « শতাব্বীব 
প্রথমার্ধে মধ্যে |, 

পীব জীবনী গগ্ধ টা আহুমানিক বিংশ - রী প্রথমার্ধে 
বচিত হতে আবন্ত কমব। মনিবৃ-উদ্দীন ইউস্থফ সাহেবেব “হজরত ফাতেমা" 

ন|মক গ্রন্থ বাংলা ১৩৭৩ আ|লেব পয়ল! বৈশাখে প্রকাশিত -হয ৷ ইতিপূর্বে 
এই শ্রেণীব আবে। গ্রন্থ প্রকাশিত হযেছিল-। ? 

পীব নাটক আহ্মানিক উনবিংশ শতাব্ীব শেষে বা বিংশ ডি 
প্রথম দশকেব মধ্যে বচিত হতে আঁবস্ত কবে। নাট্যকার লতীশ্রচন্্ মী 
মহাশষেব “বনবিবি' নাটকে বচনাকাল ১৯১০ংখুষ্টাব্ 1 

» পীব লোককথাগুলি, যা বডপীব স|হেবেব জীরনী-গণ্ভ রি 
কীত্তি-কলাপ শীর্ক অংশে প্রকাশিত হযেছে, তা! 'বঙগর্নেশের এদমাঁজ- 
ভিত্তিক নয। বঙ্গদেশেব সমাঁজভিত্তিক.পীব লোককথ! খুব সম্ভবতঃ অবছুল 
অ।জীজ আল্ আমীন সাহেব বচিত ধন্য জীবনে পুণ্য কাহিনী' নাঁমক গ্রন্থে 

বাংল! ১৩৬২ সালেব পযল! ফান্তন তাঁবিখে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় । 

পীবেব প|চালী-কাব্য অ।জো৷ বহু বাঙালীব ঘবে পঠিত হয। লত্যপীবের 
পাঁচালী, সত্যপীবেব শিবনি প্রদ!ন ব্রত পালন উপলক্ষে] পঠিত হয. - 

গ্রতি বসব পীবেব দবগ|হে “মেলা” উপলক্ষ্যে লোক-গাধকগণ চোলক 

হাবমনিষম খব্ধনী প্রভৃতি সহযোগে পীবেব গান পবিবেশন কৰে থাকেন। £ 

পীবেব জীবনী-গণ্ঠ সাহিত্য অজো! গ্রাম বাংলাব সাধাবণ ক ভক্তিভবে 

কবেন। 

পীব নাটক আজো বাংলাৰ বহুগ্রামে খুব ডি সহক|বৰে ৷ অভিনীত হ হষ। 
লাধ[বণ দর্শকেব সমবেত হওব| এবং সেই অঠিনব দেখে শ্বতৎস্যর্ত অভিপ্রক।শ 

. প1ড-্কবেন 

র্ 



১৮ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথ৷ 

কবা তব জনপ্রিষতাব দৃষ্টান্ত । আমি জানি ১৯৭১ খুষ্টাব্বেব জান্ষাবী মলে 
চব্বিশ পবমপাব হাসনাবাদ থান|ব অন্তর্গত ভবানীপুবে “বনবিবি" ' ধোনা ছুখেব 

পাল! , নাটক সফল্যেব সঞ্গে অভিনীত হযেছে। 

পীর-লোককখা এবং পীরপ্রবাদ বিশেষভাবে পল্লী অঞ্চলে আজো বছল 
প্রচলিত। 

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত কষেকখানি পীব-সাহিত্যেব নাম ও তাদেৰ 
প্রকাশকাল উল্লেখ-কবা! হুল »__ 

১। শঙ্কবাচার্য ও রামেশ্বব বিবচিত সত্যনাব[ষখেব পচালী £ সম্পাধনাষ 
কষ্চচর়ণ পণ্তিত। সম্প(দন/কাল-_-বাংলা ১৩৭৫ সালেব আশ্বিন মাস। 

২। হজরত গাঁজী সৈষদ মোবাবক আলি সাহ্ স|হেবেব জীবন 
চরিভাখ্যান £ গৌবযোহন সেন £ দ্বিতীষ সংস্কবণ, বাংলা ১৩৬৮ সাল। 

ও। ফুরফুবা শবীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী ঃ মোহাম্মদ গোলাম 
ইযাছিনঃ বাংলা ১৩৭৩ স।ল ( দ্বিতীঘ সংস্করণ )। 

৪ | হজবত ফাতেম। ঃ মনিবউদ্দীন ইউস্থফ £ বাংলা ১৩৭৩ সাল। 
- ৫| মেয়েদের ব্রতকথা (সত্যনাবায়ণ ব্রত): সম্পাদনায় পপ্তিত 

গোপালচন্তর ভট্টাচার্য ঃ অন্যান ১৯৭০ খুষ্টাব্ব 
- ৬। খাজা মঈন্ুন্দীন চিশতি £ মওলানা আবল ওযাহীদ আল্কাসেমী' £ 

দ্বিতীয় সংস্কবণ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্ব। 
৭। হুজবত বড়পীবেব জীবনী: মৌলবী আজহা আলীঃ দ্বিতীয় 

হস্করণ ভ্রয়োদশ মুদ্রন, বাংল! ১৩৭৪ সাল। 
৮1 বাশেব কেন্তী ( এঁতিহাপিক নাটক )ঃ প্রসাদরুঞ্ণ ভট্টাচার্য £ 

আুম/নিক' ১৯৬০-৬৫ খুষ্টাব্ | 

৯। হজবত একদ্রিল স|হেব জীবনী £ কজী স।দেক উহ £ ১৯৭১ 

খুই/বেব পয়লা জান্যাবী । 
১০। তিতুমীব (ন1টিক ঃ শ্রীন্ত।ম।কান্ত দাস £ ১৯৭০ থুষ্টাব্দেব অক্টোবব 

মাস। 

১১। হজবত বড পীবেব জীবনীঃ কাজী আশবাফ আলী ঃ চতুর্থ 

স'ন্দবণ, আহ্থম[নিক ১৯৭০ খুষ্টাব্ | ইত্যাদি । 



গীর ঘজল-কাব্য 

গীব কাব্ "মন্গল' শব্দটিব অর্থ “কল্যাণ পে গৃহীত হয়েছে। মনসার 
গান এক মগ্গলবাবে গাঁধক-গাধিকাগণ আবস্ত কবে পরের মর্গলবায়ে সমাপ্ত 
কবতেন বলে তাঁকে “মঙ্গলকাব্য* নামে অনেকে অভিহিত কবেন। পীর 

মন্দল-কাব্য সে অর্থে মঙ্গল-কাব্য নয়। পীবের মাহাজ্ম্-কথা আলোচনা 

কবলে ব! পাঠ কবলে বা! শ্রবণ কবলে, পাঠক ও শ্রোতা উভয়েব মঙ্গল 

হয বা পুণ্য সঞ্চয হব--এমন বিশ্বাস সাধারণ মাহুষের মনে অন্থপ্রেবণাঁব 

সধ্চাব কবে, এবং সেই অর্থে পীব-কাব্য, “মন্গল-কাব্য'-শ্রেণীভূক্ত। 

গীব-ম্গল-স|হিত্য ধর্স-বিষষক আখ্যান-সাহিত্য” লে বিষয়ে কোন সন্দেহ 

নেই। লে ধর্ম ইসলাম ধর্ম। সাম্য, মৈত্রী, সংহতি ও বিশ্বত্রাতৃত্বের 
আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বলে ত|কে “বিশ্বজনীন, এই বিশেষণে বিশেষিত করা 
হয। ইসলাম যেহেতু বিশ্বজনীন, সেই হেতু এই ধর্ম এবং ধর্মাদর্শ ভিত্তিক 
সাহিত্য সাম্প্রদায়িক হতে পাবে নী। তবে সংস্কৃতি যে কারণে কোনো 

ধর্মেব কঠে!ব বীতি-নীতিব নিখুত অন্থসবণ করে না”_ঠিক সেই কারণেই 
পীব মঙ্্রল-ক|ব্যে হিন্দুমুসলমান-বৌদ্ধ ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতির সমন্থয়, সাধিত 
হযেছে। ঠিক সেই কাবণেই পীব মর্রল সাহিত্যকে সা্প্রধায়িক-_একসপ 
কে।ন বিশেষ অভিধাষ বিচাঁব কবা যাবে না। ৃ 

পীব যে একজন অসাধাবণ পুরুষ, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছে 
পীব একদিল শাহ্, কাব্যেৰ নিম্নলিখিত বক্তব্যের মধ্যে ,-__ 

আজাব দববাবে বিবি কবে মোনাজান্ত, 

কবুল হইল গিযা খোদার দবগৃতে | 
আন্ন/ব হুজুবে আবজ কবিল যখন, 

কাপিতে লাগিল তবে আল/ব অ|সন। 

এলাহি বহিল তবে জীববিলেব তবে, 

আমাব অবশ কাপে কিসেব খাতেবে। 

_(প্রতিলিপিব প্রথম খাতা, ভূতীব পৃষ্ঠা) 



২5 বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথ| 

জীববিল জানলে যে 'খানা-পিনা' ত্যাগ ক'বে শক হুবি নায়ী এক 
মহিল! পুত্র ক।মনাৰ “মোন1জ।ত' কব্ছে। হে এলাহি! আপনি আপনাব 
দ্ববাবেব এক ল।খ আশী হাজাব “গলি'ব একজনকে আশক হুবিব পুত্রৰপে 

গ্রেবণ কবে তাব সাধনাবৰ সফলতা দান ককন। এলাহি তাতে সম্মত হুলেন৮_ 

৮৪ পয়গম্বব বলে বাবা একদিল খন্দকাব, 
আল্লাব হুকুম হইল জনম লইবাব। 
জনম লইতে যাঁও একদিল গুণমনি, 

.. কাফেব তুডিযা লও আলেমেব সিবনী। (১1৪) 

'জক্ষণীঘ যে, পীব একদিল শাহ্, অ1সছেন এলাহিব দরবাব থেকে, কিন্ত 
এখানে' তাঁকে বেশীক্গণ থ|কৃতে হবে না” 

পযগণ্ধব কহেন তবে একদিলেব ঠাই, 
অবশ্য যাইতে হবে কিছু চিন্তা নাই। 
যাহ বাছা একদিল জননীব উদবে, 
আডাই বেজ বাদে আইস খোদাব দববাবে। (১1৫) 

অর্থাৎ এলাহি-প্রেবিত ব্যক্তি, মৃহান্ পুকষবপে মর্ভে আগমন কবতঃ 
রাবো নেব গভীব ছুঃখ নিবসন কবছেন এবং অসাধাবণ হিসাবে অন্তবে 

স্থানল'ভ কবছেন। 
_ এই খবখেব কাহিনী হিন্দু ধর্ম/শ্রিত মগলক|ব্যেও দৃষ্ট হয। 



পীর মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 

দেব-দেবী চবিত্র-কেন্দ্রিক মঙ্গল কাব্যেব স্তাষ পীব মঙ্গলকাব্যে কয়েকটি 

নসধাবণ বৈশিষ্ট্য অ|ছে। সেগুলি নিম্ৰপ ৮_ 
১। পাচালী কাব্/সমূহ দ্বিপদী বা ত্রপদী ছন্দে বচিত। 

২। কবিব আক্ম পবিচষ প্রদত্ত হয়েছে। 
৩। কাব্যেব মধ্যে কষেক স্থলে ভশিতা থ|কে। 

৪1 আল্লাহ্ বন্দনা বা হামদোন।ষাত এই সব কাব্যেব অঙ্গ। 

৫। মূলতঃ ধর্মভিত্তিক কাব্য। 
৬। দেবদেবী-মা হাত্মাবং পীব মাহাত্ম্য বর্ণিত হযেছে। 
৭। কাল্ননিক পীব-কাব্যাংশে মানববূপে দেবতাব লীলা দৃষ্ট হয়। 
৮। কাহিনী কাল্পনিক (কাল্পনিক পীব-কাব্যাংশে )। 
৯| দেবে-মানবে বা দেবে-দেবে সংঘর্ষ নয়, মানবে-মানবে বা মানবে- 

মানবরূপী বক্ষসেব যুদ্ধ বর্ণনা। এ সংঘর্ষ ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যগিব ব| সমষ্টিব 
সঙ্গে সমষ্টিব বা শ্রেণীব সঙ্গে শ্রেণীব হলেও মূলতঃ তা একটি আবর্পেন 
সন্ধে অন্ত আদর্শেব সংঘর্ষ। 

১০। লৌকিক এবং অলৌকিক শক্তি পবিচাঁষক কাহিনী । 
১১। কাব্যসমূহ একক বা দলবদ্ধভাবে গাইবাব উপযুক্ত। " 
১২। কষেকটি পীব কাব্যে দ্রেবদেবীব স্যায় পীবেব স্বর্গ থেকে মর্তে 

আগমন ঘটেছে। কৃষ্হরি দাস, আশক মহম্মদ প্রমুখেব পীর-কাব্য এব 

উদ্দাহরণ। 
১৩। ছন্রবেশীব ছলনা-ব্্ণনা, যা সত্যপীব কাব্যে লক্ষণীয় । 
১৪। নব ৪ নাবীব চবিভ্র অঙ্কিত হয়েছে৷ 

১৫। পশু নদী, নৌকা প্রভৃতির বহুতব নাম বিববণ আছে। 

দেব-দেবী মন্্রল-কাব্যেব বৈশিষ্ট্য থেকে পীর মন্গল-ক|বেখব অনেক 
বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। সেগুলিব সাধারণ কয়েকাট নিয়রূপ ,__ 



২২ বাংলা পীব-স।হিত্যেব কথা 

১। দেব ব! দেবী স্বযং নবৰপে মানব কল্যাণার্থে মূর্ভে আগমন কবেন _- 
,, কিন্তু পীর বা পীবানী কখনই আ।লাহ নন, আল্লহ, তা'লাব বান্দা মাত্র! তব! 

রি 

ন্ 

আল্প/হের আজ্ঞায় কল্য/ণকব কাজ কবেন। 
২। দেব-দেবীব, মানব মানবীবপে লীলা নয” _-মানবেবই যথার্থ মানবো 

চিত ক্রিয়াকলাপ পীব বা পীব[নীগণেব চবিত্রে দৃষ্ট হয। 
৩। পীরে আগমন ব্যক্তি-পুজা গ্রতিষ্ঠ।ব জন্য নয একমাত্র আল্লাহ্ 

মাহায্ম্য প্রকাশ কবণেব জন্য ও জনসাধাবণেব মঞ্ধল ব! কল্যাণ প্রতিষ্ঠাব 
সংগ্রাম কর|ব জন্য | 

৪। এতিহাসিক পীবকাব্যে পীরেব ন্বর্গ থেকে আগমনেব কল্পনা 'পীব 

একদিল শাহ্ কাব্য ব্যতীত দৃষ্ট হয় না। 
৫1 দেবতা মাহ্ুষেব স্তরে অবনমিত হয়েছেন,_কিস্ত পীর কোনদিন 

. আন্প[হ নন্তার অবনমনেৰ কোন প্রশ্ন নেই। তিনি আল্লাহ্ তা*লাৰ 

১ দ্ররবারেও পীব, মনুষ্য সমাজেব নিকটও তাই। 

৬। দেব-দেবী কেন্দ্রিক মঙ্গল-কাব্য কবিব শ্বকপোল-কল্লিত, কিন্ত 
,পীরমন্ধল কাব্য (কাল্পনিক পীব ব্যতীত ) বাস্তব ঘটনা-ভিত্তিক। 

৭। দেব-দেবী কাব্যে মানবমহিমা, দেবদেবী মহিমাষ উন্নীত কর! 

হয়েছে, কিন্ত পীর-কাব্যে পীব-মাহাস্ম্য প্রকাশ কার্যতঃ আল্লাহ মাহায্ম্যেব 
প্রকাশ ব্যতীত অ|ব কিছু নষ। 

৮। ম্বর্গ থেকে দেব-দেবীগণেব মর্তে আগমন তাদেব মহিসা প্রচারেষ 
উদ্দেস্বে? পীবগণ আল্লাহকে সর্বশক্িমানক্ানে মানবোচিত কর্তব্য পালনের 
ব্রত উদ্যাপন-হেতু অগ্রসব হযেছেন। 

৯| দেব-দেবী চেষেছেন নিজেদেব জন্য মানবেব পুজা পেতে, পীব 
চেয়েছেন মানবগণকে আল্লাহ-অভিমুখী কব্তে। 

১০। দেব-দেবী মঙ্গলাদর্শে ভক্তগণ, দেব-দেবীব নামে কল্পিত স্থানে ঘট 

স্থাপন কবতঃ পৃজ! কবেন বা গীত-স্তোত্র পবিবেশন কবেন,_-এমন কি কোনি 

কোন স্থলে মুর্তিও স্থাপন কবে পুজা! কব। হয় ,_কিন্তু পীব মঙ্গল আদর্শে 

(কেবলমাত্র কাল্পনিক পীর-পীবানী ব্যতীত ) দরগাহে পুজার প্রচলন নেই। 

দর্গাহে পীবেব আত্মার শাস্তিব উদ্দেস্টে “জিযাবত' কবাঁব মাধ্যমে আলাহ 

তা'লাব নিকট “মোনাজাত' করা হয মীত্র। 



পীব মক্লকাব্যেব সাধাব্ণ বৈশিষ্ট্য ২৬ 

,, পীবমর্গল কাব্যে আবো! যে সব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলিব মেক 

নিম্নরূপ ৮ 

১১। গ্রন্থ উৎপত্তির কাবণ বর্ণিত হযনি। | 
১২। বাবেষাবী বর্ণনা নেই। 

১৩। চৌতিশা স্তব নেই। ্ 

২৪1 ,নারীব পতিনিন্দা নেই। 
১৫৭ স্বর্গবোহণ বর্ণন। নেই,। | | 

১৬1 কোন কোন কাব্যে, যেমন পীব গোব|চাদদ কাব্যে, নামেম।ত্র নাবী- 

, চবিক্ত্ স্থান পেষেছে। ঁ 

, ১৭ অধিকাংশ কাব] আকাবে খুব ছোট! 
১৮। কাব্য হিসাবে সমাঁজেব উচ্চ শিক্ষিত লোঁকেব, নিকট -তেমন টি 

নয়, কিন্ত গ্রামের গবিষ্ঠতম অংশেব নিবক্ষর সাধাবণ 5 নিকট খুবই 

মূল্যবান । রঃ 

।১৯। বাঙালী মুঘলিম সমাজের চিত্র এতে সর্বপ্রথম ডি হতে আরস্ত 

রুযেছে। £* 

২০। কোথাও হান্তরস পবিবেশনেব প্রচেষ্টা নেই। । 
,২১। আরবী-ফাবসী শব্দেব বছল অন্কপ্রবেশ হযেছে । 

:1)২২। ,প্রায় সমস্ত কাব্যে সেমেটিক রীতিতে পৃষ্ঠ।গুলি দক্ষিণ-দিক থেকে 
বাম দিকে সাজানো । 

" ২৩। প্রায় সমস্ত কাব্যেব প্রথম পংক্তিব শেষে ছই দাড়ি এবং হিতীয় 

ংক্তির শেষে তাবকা চিহ্ন। 

২৪। কোন কোন কাব্যে কবির ভণিতায় বৈষ্ণব স্থলভ বিনষ দৃষ্ট হয় 

যথা ৮ 
হীন খোদ! নেওয।জ কহে আমি গুনাগাব, 
না জানি কি পরকালে হইবে আমাব। 

২৫। কোন কোন ক|ব্যে সংস্কতেব প্রভাবজাত ক্ঈপ-বর্ণনা দৃষ্ট হয। 
যথা ১ 

ছু ঝআখে কাজল অতি দেখিতে উত্তম, 

চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শবম। (পীর একদিল কাব্য) 



২৪ বংলা পীব-সাহিত্যেব কথ! 

-.- ,পীব মঙ্গল কাব্যে বাঙলী, বিশেষতঃ মুসলিম বাঙালী লমগ্ 'বাংলাষ 
ধাবা সংখ্যা গরিষ্ঠটতম, তাদেব সামাজিক, ব/জনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থা তথা সম/জ-মানসেব প্রতিফলন হযেছে । অথচ কেউ কেউ ধর্ম মঙ্গল 
কাব্যকে পশ্চিম বাংলাব জাতীব কাব্য বলে অভিহিত করেছেন। 

ধর্ম মন্রল কাব্যকে যদি পশ্চিম বঙ্গেব জাতীষ কাব্য বল্্তেই হয, তবে তাকে 
হিন্দু-বাঙালীব জাতীয কাব্য বলা ষেতে পারে। মু্লিম বাঙালীর নিকট 
ধর্মমঙ্গল কাব্য জাতীয় কাব্য বলে স্বীকুতিল/ভ কবছে ন|। ববং বাংলা পীর- 

- কাব্যকে সেই অর্থে বাঙালাব জাতীষ কাব্য বলহি শ্রেয়ঃ | কাবণ ৮ 
“১ বাংলা পীব কাব্যে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলিমেব সমাীজেব চিত্র 

প্রতিকর্লিত হযেছে । সত্যপীব কাব্য, পীব গেরর/চাদ কাব্য, পীর একদিল্শাহ 

কাব্য, প্রভৃতি ভুষ্টব্য । 
_.২। বাংলা পীর-কাব্য, হিন্দু ও মুসলিম কবিব সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাহিত্য 

সম্ভাররূপে বাঙালী জনসাধারণেব কাছে এসেছে । কৰি ফর়জুল্লাহ, আরিফ, 

আ/শক মহন্মন প্রমুখ থেকে কবি ক্ল্হবি দস, রামেশ্বব ভট্টাচার্য, রায়গুণাকর 

ভাবতচন্দ্ প্রমূখ পর্যন্ত প্রা একশত কবির সে এঁতিহাসিক স্থষ্টি এর উজ্জন 

দৃষ্টান্ত । . 
৩। পীব কাব্য, হিচ্দুমুদলিমেব সংমিশ্রণে উৎপন্ন পীব-সংস্কৃতিভিত্তিক 

মানসিক ক্ষেত্রেব ফসল । হিন্দু_ও মুসলিম ভক্তগণ পীরের দবগাহে হাজত-মানত- 

শিরনি প্রদান করেন। ঃ 

: " মনসামঙ্গল কাব্য প্রসঙ্দে মনসাব প্রতি কতিপয মুসলিমের শ্রদ্ধাপরদর্শন 

বিষয়ক যে কথা বল! হত, _মুসলিমদেব মধ্যে সে মানসিকতা আজ বিরল। 

লৌকিক দেবী হিসাবে যনসাব "থ/নে” হিন্দুগণ কর্তৃক আযোজিত পৃজা-অনষ্ঠানে 
বহুকাল পূর্বে কিছু মুসলিম-বমণী পূর্বপুরুষেব সংস্কাব বশতঃ চাল-পয়সাদি 

দিতেন কিন্তু তা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বলা যায়। 

এই প্রসঙ্গে অবশ্তই বলা যাব যে গীবগ্রণ ছিলেন এতিহাসিক ব্যক্তি। নেই 

গীবগণেব জীবনী যে কাব্যে স্থান পেষেছে, বিশেষভাবে তাকে বাংলাব জাতীয় 
ধ্ীতিহাসিক কাব্য বলা যাব এবং তা বাংলার প্রথম জাতীষ এতিহাদিক 

মঙ্গলকাব্য | 



পীর জীবনী গগ্ঠ লাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 

গীব জীবনী গগ্ধ সাহিত্যে নিম্নলিখিত সাধাবণ বৈশিষ্টযগুলি লক্ষণীয 

১। ইসলাম ধর্ম প্রচাবক পীবগণেব মহান্ কীত্তিকলাপ-পূর্ণ কাহিনী । 

২। ধর্মায় সংস্কাব বশতঃ কোন কোন গ্রন্থে বিতর 0954 

শব ব্যরহত হয়েছে । 

৩। বসব কোনা বা ফিশ 
গ্রচ্থে নেই | 

৪1 লোন কোন এ বাবাহ পানী এবং বানী কবিতা 

পবিবেশিত হয়েছে । 

, ৫1 প্রতি গীবেব নামে সঞ্ষে সম্মান-হুচেক শব্ৰ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। ণঁ 

৬, জীবনচবিত কাহিনী; 'যাঁতে আহ্ষদ্িক কোন ০৮ 
সংযুক্ত হয়নি। 

৭। জীবনী বণনা কবতে গিয়ে গ্রস্থকাবগণ রস-বচনা টার 

কবেননি। 

৮। পীবগণেব অলৌকিক শক্তি পবিচায়ক ক্রিষাকলাপে অধিকাংশ 
স্থান পূর্ণ। 

৯। অধিকাংশ গ্রন্থে পীবগণেব বংশ পবিচয় প্রদত্ত হয়েছে। 

১০। কোন কোন গ্রন্থে পীব সাহেবেব প্রতি 'মোনাজাত' কবা হয়েছে। 

তাদ্দেব কোনটি বাংল! ভাষায়, কোনটি বা আববী-ফারসী ভাষায় লিখিত । 

অন্যান্ত বৈশিষ্ট্যের কথাও গ্রস্থালোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে বলা হয়েছে। 



.লীর-নাটা সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্টা 

পীব নাট্য সাহিত্যের নিয্নলিখিত স|ধাবণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় »__ 

'১।' গ্রতি পীব নাটকে হিচ্ু-মুদলমান উভয ধর্মাবলব্বীব চবিত্র স্থান 
পেয়েছে। 

২। পীব-নাটকে আল্লাহ-মাহাত্ময-কখা প্রকাশেব কোন উদ্চোগ দৃষ্ 
হয়না! ৃঁ 

৩। নারী-পুরুষের প্রণয় বা ছুইটি পরম্পর বিরোধী শক্তির ছন্দ দিয়ে 
নাটযরস জমিয়ে তুললেও মূলতঃ পীব বা পীরানীর মাহাত্্য-কথাই বিবৃত 
হয়েছে। 

৪1 গীব-নাটকেব কয়েকখানি গীতিনট্য, ঘা যাজাগানেব আসবে 

উপস্থাপিত কবার উপযোগী । 

অন্তান্য বৈশিষ্ট্যেব কথাও নাটক আলোচন! প্রসঙ্গে যখাস্থানে 

হয়েছে। ন্ 



. পীর লোকপাহিত্যের সাধারণ, বৈশিষ্ট্য 

পীর' লোক-সাহিত্ে গাঁ জোকরবা ও পীব প্রবার্দেব নিয়লিখিত 

' বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীষ »__ 

ক) পীব লোক-কথা £ 

১। আল্লাৰ শক্তিতে বলীযান হষে পীবগণ যে সব অলৌকিক শক্তির 

পবিচয় দিয়েছেন গল্লাকাবে। লোকমুখে প্রচলিত সেই কথাগুলিই পীব- 
লোক-কথা। 

২। ভক্তগণ যদি পীরেব নিকট প্রার্থনা ক'বে ইঙ্গিত ফল লাত কবেন_ 
লোকমুখে প্রচলিত সেগুলিও পীব-লোক-কথা। 

৩। পীব লোককথাগুলিৰ অধিকাংশ নাতি দীর্ঘ। 

৪। কিছু কিছু পীব (লোককথা ভোজবাজাব যাছ বিভাৰ অমরপ 
বলে অনুভূত হুয়। 

৫। পীর লোককথাগুলি প্রণয়-মূনক নয়। কোনটি বীব বসাত্মক, 
কোনটি ভয় মিশ্রিত, কোনটি বা এঁতিহাসিক ঘটনাবহুল । তবে সর্বত্র তা 
পীবের অলৌকিক শক্তি পরিচাষক। 

অনেকেব মতে পীবলোককথাব অলৌকিকধাদেব কোন মূল্য ইসলামী 
আদর্শে স্বীকুত নয। অনেকেব মতে অলৌকিক কীর্তিকলাপ অস্বীকার্ধ 
নষ। পয়গম্ঘবেব পরিচয প্রসর্দে মোহাম্মদ কেবামত আলি লিখেছেন »- 
প্রয়োজন বিশেষে পয়গন্থবগণ খোদ।ব তব থেকে মো'জেজা বা অলৌকিক 
শক্তি প্রাপ্ত হন। হজবত মহম্মদ (দঃ) প্রযোজন বিশেষে খোদাব তরফ 
থেকে মো'জেজা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেমন তব বিশব্রক্ষাণ্ডেব শেষ বিন্দু 
“সিদ্রাতুল মুস্তাহা” ভ্রমণ। ইসলামী ইতিহাসে এই ঘটনাই “ম'রাজ' নামে 
অভিহিত, যা একবাত্রেব অল্প অবসবেই সংঘটিত হয়েছিল। কিরিস্তা 
কর্তৃক তার সিনাচাক বা বক্ষ বিদাবণ, তীর অন্গুলি সংকেতে আকাশের 



২৮ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথা 

টাদ দিখত্তিত হওযা ,তাব বিশ্ববশ্বিত পবিত্র কোব|নেব মৃত বিস্মষকর 
এনগ্রন্থ প্রণ্তিৎ ইত্যাদি । €ম্জান £ বিখবনবী সংখ্যা £ ১৯৭৫ )। 

মোহাম্মদ (দঃ) সত্যিই মে'বজে গিষেছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে । 
তিনি প্রকৃত নবী ছিলেন। কাবণ আম্বা প্রত্যক্ষদর্শী, তার অঙ্গুলি 

ইশাবায় চাদে বযেছে দুইভাগের জোড়। লাগানো প্রকট দাগ। 
(কোবান প্রচাব, ২৪ বর্ষ” ৭ম সংখ্যা, মে-১৯৭২ )। 

পাশ্চ/ত্যেব বিখ্/।ত মনীষী ৪8০৪ ডা০:০৮ 82216 ভাব [8 9£ 

81০10510198 গ্রন্থে লিখেছেন ৮76 1৪ 615 051 15178015 ০1811790. 

0 81019080550, 1016 8৪69409178 201:8019 138 081190 3 230. & 

101118015 17099011615. (মিজান £ বিশ্বনবী সংখ্যা £ ১৯৭৫) 

খ) পীবৰ প্রবাদ £ 

১। নাঁধাবণভাবে পীবেব ন্মবণে ব্যবহৃত প্রবাদবাক্য ৮_ 
ক) বিলেব গরু, বদবেৰ শিবনি। 

-_অর্থাৎ বেওয়াবিশ। অথবা ব্যক্তিগত নয়, সর্বস/ধারণেব জিনিস। 

1.2... খ) মব্ুলো তবু হবি, ঠাকুববব বল্ল না। 

অর্থাৎ হবি হিন্দু, ধর্মাবলম্বী__সে, মুদদলিম পীব ঠাকুববব সাছেবেব মহত্বেব 
স্বীকৃতি দিল না। সে জিদ কবে মৃত্যুও শ্রেরঃ মনে কবল। 

২। স্পষ্টভাবে পীবগণেব মাহাজ্্য-প্রকাশক প্রবাদবাকা ৮ 

ক) পীব না পয়গন্ধব 
' অর্থাৎ পীবেব কার্যাবলী অথবা পষগম্বেব কারধাবলী। আবাব 

বিজ্প।্৫ধে” তুমি পীবও নও পয়গন্ববও নও । 

খ) তুফানে পডে বলে "পীব বদব বদব 1 
অর্থাৎ বিপদে পডে, বিপদ হতে বক্ষ। পাওয়াৰ জন্য জলবাশিব ওপৰ 

, প্রভাব বিস্তাবকারী পীব বদবকে ন্মবণ কৰা। 
গ) বদর বর্দর গাজী 

, মুখে সদা বলে মাঝি । 

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।) 



পীব লোকসাহিত্যেব সাধাঁবণ বৈশিষ্ট। ২৯ 

ঘ) পাথবে পুঁজিলে পাঁচে, সেও পীব হযে গভে। 
( হুতোম প্যাচাব নঝা।) 

অর্থাৎ পাঁচ জনে পৃজিলে পাঁখব, সেও পীর হুষে পডে। এখানে 
প্ৰশচক্রে ভগবান ভূত” এই প্রবাদেব প্রভাব পড়েছে । ড় 

ও) গোলী খা ডালেগ!। 

--শহীদ তিতুমীরেব মতন প্রবল মানসিক আবেগপূর্ণ যোদ্ধা ধিনি প্গুলী? 
খেষে ফেলবি স্পর্ধা প্রকাশ কবেন। 

চ) হ্িছুব নীর, মুসলমানেব পীব। 

(্রীত্রীবামকষ। কথামৃত ) 

ছ) পীবেব কাছে মাম্দোবাজি | 
জ) পীবের সঙ্গে মৃখ বাঁকানো। 
বঝ) মবতে বসে পীরেব দিকে পা? 
এ) আবেব সঙ্জে যেমন-তেমন 

পীবেব সঙ্গে মন্বীকবণ। 

৩। পবোক্ষভাবে গীবগণেব মাহাজ্য-প্রকাঁশক প্রবাদ »- 

(ক' মান্লে পীব ববাবব 

না মান্লি ক্ষীব ববাবব। 

- অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি থাকৃলে ক্গীব ব| শিবনি প্রাঞ্ধিটি বড কথ! নয *_কিন্ত 
ভগ্ডেব কাছে ক্গীবটাই লক্ষ্য । 

খাঁ যে শবীবে দঘা নেই সেও কখনে। শবীব, 
মুস্বিলে যাৰ আসান নেই সেও কখনো! পীব। 

৪। গীবেব অলৌকিক শক্তি পবিচাষক প্রবাদ বাক্য »_- 
(ক গাজীব কুল 

(_-সাংস্কৃতিকী £ হুনীতিকুমাব চট্টোপাধাষ 1) 
-_ অর্থাৎ ভরিশকুব অবস্থা 

খ) টাদ খাব মসজিদ্। 

_অর্থাৎ কোন কাজে হাত দিবে এমন পর্ন/বে আস।, ব। আব কোন মতেই 
শেষ কবা সম্ভব হম না। 



রঃ বাংল! পীব সাহিত্যে কথ! 

৫ | বিবাটত্ব বা! মাত্রাধিক্য বোঝাতে ব্যবহৃত প্রবাদ ,-_ 
(ক) গাজীব পট। 
খ) গ্রাজীব গীত। 

-_অর্থাৎ এমন গান আবস্ত কবল, তা যেন আঁব শেষ হতে চাষ না। 

(গ) হেই বন্বন্ ঘোবে লাঠি তিতুমীদেব হাতে 
ফট, ফটাফট, গুলী চলে বাশেব কেল্লা ফতে। 

(- সিবাজ সাই £ দেবেন নাথ । ) 

(ঘ) শালা, যেন তিতুমীবেব লাঠি 
ও) গ্যানাগুলী ব্যানাষ যা 

যেদিক পাবিস, সে দিক যা। 

নিলাম নাম একদিল পীব 

চল্ল গুলী হুমাইপুব ॥ 
-_অর্থাৎ “ডাং-গুলী খেলায়”, একদিল পীব কর্তৃক “ডাৎ-এব সাহায্যে 'গুলী-কে 

এক গ্রাম থেকে দুবের আব এক গ্রামে নিক্ষেপ করণ। 

৬। গীরেব প্রতি অবজ্ঞান্চক ভাব-প্রক[শক প্রবাদ *__ 
(ক) ফিকিবে ধবেছি বগ 
পীবকে দেব লাউ এব ভগ। 

() বন-মুবগী দিয়ে পীবেব ধার শোধ। 
(গ) বাজাবে 'আগুন লাগলে পীবেব ঘবও মানে না। 

(ঘ) তোমাৰ পীব, শিরনি খেয়েছে । 
($) সরষে খেতে পড়, 

গুলী খেষে মব। 

মুকি আব আল 

বল্তি দেলে না ॥ ৃ 

(-হীদ তিতুমীব সম্প'ক প্রবাদ । 

ডি [ যুকি -মুখে, বল্তি- বল্্তে, দেলে -দ্দিলে | ] 

* 2... চ) নিষেধ কবি তোবে হবি 
টু যাঁস্নে তুই দবগা বাডি। 

'-_অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানে যাবে না, নিষিদ্ধ ক|জ কবৃবে না| 



পীর লোক সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ৩১ 

ছ) আঁজ বেছুড়ের হাট 

দাঁড়ি কান্তে দিয়ে কাট! [ বেছুড়ে-বাদৃভিয়া ] 
» শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে প্রবাদ ) 

জ) চেয়ে খেকে! গীর। 

৭৭ প'রকে নিয়ে অনৈশ্নািক আচবণের প্রতিবাদ-ন্ঞাঁপক প্রবাদ ৪ 

ক) পীরের শিরনি হারাম ॥ 

অর্থাং পীবকে পৃ্জাবপ শিরনি প্রদান কবা এবং সে শিরনি গ্রহণ করা 
স্বসলিমেব নিকট বে-শব। অর্থাং অনৈশ্লামিক কাজ বলে গশ্য। 

খ) পীর বরাবব নেড়ে 

সোনার খুরে এখড়ে 

ঘবেব পাশে গেঁড়ে 

যে বিশ্বাস করে 

সে ভেডের ভেড়ে । 

_র্থাং পীরের মুল্য তাদের কাছে ধীর! নেড়ে_অর্থাৎ মৃত্তি-মন্তক 
বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হয়েছেন। হীরা পীব পৃজায় বিশ্বাস করেন তারা 
মুখ?--যেমন এঁডে গকব সোলার খুর হয় বলে বিশ্বাস কর! । 

অন্য ব্যাখ্যা ;নীচ শ্রেণীর মুসলমান যদি পীরের নাম নিয়েও শপথ করে, 
তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই; আর এ'ড়ে গকর খুর ষদি সোন। দিয়েও বাধানে! 
হয় তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই । এদের উভয়ের কাছে যেতে নেই । (স্থবল 
মিত্রের অভিধান ১৯৭১ খৃঃ )। 

বনা বাহুল্য, নানা জনে এক একটি প্রবাদের নানা রকম ব্যাখ্যা করতে." 
পারেন এবং ত। অস্বাভাবিকও নয়। 

পীরগণের অলৌকিক শক্তি দেখে বা শুনে সাধারণ লোক বিশ্ময় বোঁধ* করেছেন এবং সেইগুলিই পরব্তাকালে সাধারণের মাঝে গল্পের আকারে ' প্রচারিত হযেছে। সেই স্ব গল্পের অধিকাংশ মানব সম্পর্বায। অবশ্য পশু" 
পক্ষী সম্পর্কিত কিছু গল্পও আছে। সেণন্পগুলি মানব সম্পর্কীয় গল্পের হ্যায় 



৩১ক বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

আনন্দদারক। লক্ষ্য করলে আবো অনুভব কর! যার যে; এই সব 

অলোকিক কার্যযাবলী-সমদ্বিত গল্পগুলি মুলতঃ ইসলামের মহত্ব প্রচারে সহারক 
হয়েছে। মতাস্তবে এই গল্পস-সমন্ডি ব| লোককথা! কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকে 
বাস্তব জগত থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নিবক্ষর সাধাবণ মানুষের 
কাছে, সচরাচর য। ঘটতে দেখ। যায় না, এমন ঘটন! বিশ্ময়ের উদ্রেক করবে 

এটাই সম্ভব। বিস্ময়কর ঘটন! গল্প-প্রবণ মানুষের কাছ থেকে রস পেয়ে 
আরে বিস্মরনকব হয়ে পঠে। তখন তার মধ্যকার যতটুকু বাস্তবত| ছিল তা 
কর্পুরের তন অদৃশ্থ হয়ে যায় এবং এক এক জনের মনে এক এক বকমের 
প্রতিক্রিয়! সৃষ্টি করে। অবশ্ একথাও সত্য যে কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী লোক 

পীরের মহানুভব কর্ম-ক্ষমতার দৃষ্টাজ নিজেদেব স্ববিধা মতন কবে প্রকাশ 
করে। পীরের প্রতি ভক্তি আকধণ করার এ একট। মস্ত কৌশল । পীর 

যথার্থ যা ছিলেন তা যদি রঙের আভালে চাপা পড়ে তবে তা সেই পীরের 

নিকট স্বত্যুর সমতুল ॥ মানুষ উর বাস্তব কর্মধারাকে যতখানি জীবনের সঙ্গে 
নিয়ে অগ্রসর হবে তত তার স্থাষী মূল্য বাডবে ; আর যত তার অবাস্তব বা 

সাজানো কথ। নিয়ে ফানুস উডভানোর উৎসাহ নেবে, ততই তা দিনে দিনে দ্রুত 
ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে ইতিহাসের পৃষ্ঠা৷ থেকে অদৃন্য হয়ে যাবে। 

মুখ থেকে নৃখাস্তরে প্রবাদগ্ডলি ফিরছে একেবারে অবিকৃত অবস্থায় 
বলা চলে। বাংলাভাষী জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সকলেই সেই সব প্রবাদ 

স্থতহ্ছুর্তভাবে ব্যবহার ক'রে থাকেন- প্রবাদগুলি সেদিক দিরে লোককথাগুলি 

অশ্পেক্ষা ভালে || 
সা স্স্্পপ্ট 



এ পীর ্াছিতেগর কথা৷ 

( ঞুতিগ্াসিত রি 





প্রথম পরিচ্ছেদ 

আদম গীর 

১২০৮ ধুকে বাগদাদ ধ্বংসের পৰ থেকে ভাবতে সুফী প্রভীবেব ভরত 
ভ্রবাধর্গভিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে । অবশ্য বাগদাদ ধ্বংসের 

পূর্বেও এ দেশে তার প্রভাব একেবাবেই ছিল না ত1 নয,--তবে তাব গতি ছিল 
অত্যন্ত ক্ষীণ । যদিও শ্রীষ্ীয় একাদশ শতাবীকে ভারতে সুফী-প্রভ!বেব যুগ 
বলা হয তবু বাগদাদ ধ্বংসেব পূর্ব যুগে মাত্র কষেকজন সুফী-সাধক এদেশে 
প্রবেশ কবেছিলেন। আদম পীব তাঁদের মধ্যকার একজন । 

আদম পীর ব্যতীত আবে! ধীরা এদেশে এসেছিলেন বলে জান| যাষ 

তাদের মধ্যে শাহ্ স্থলতান রূশী, খাঁজ! মইনুদ্দীন চিশতী, মখদুম শেখ 
জালালুদ্দীন তবরেজী প্রমুখ খুবই প্রসিদ্ধ! এদের বিস্তুত বিববণ পাওয়া 
আজ সুকঠিন। আঁদম পীর সম্বন্ধেও তাই সবিশেষ তথ্য তেমন পাঁওয। 
খীয় মী! 

হজরত পীর আদমকে কেহ বলেন আদম পীব, কেহ বলেন বাবা "আদম 
শহীদ । কবে ভীব জন্ম, কোন নির্দিষ্ট তাঁবিখে তিনি ইন্তেক!ল করেন, তার 
পিতৃক্ুল ব! মাতৃকুলে কাব! ছিলেন,_-এ সব বিববণ জাজে। অজ্ঞাত । 

আদম পীর এ দেশে বিশেষতঃ ঢাঁক! জেলাব বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম 

প্রচাবের চে! কবেছিলেন। ঢাকা অঞ্চলে আরও বহু স্বফী-সাধক ইসলাম 
প্রচারের জন্য জীবন পণ করেছিলেন । এদের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রা চল্লিশ জনেব 

নাম জানা গ্েছে। উক্ত চল্লিশ জন ধর্ম-প্রচাবকের মধ্যে সর্ব প্রাচীন ছিলেন 
মুন্সীগঞ্জের ভন্তর্গত রাঁপাঁল নামক স্থানের পীব হজরবত আদম শহীদ। এতদ্ 
অঞ্চলে নিজ জান-মাঁল কৌরবান করে স্বার। ইসলামেব আদর্শ প্রচার কবে 
অবিশ্মরণীয় হয়েছেন আদম পীর সম্ভবতঃ ভীদের শিবোমনি 1৬১ 

বলা বাহুল্য, আদম পীর যখন এ দেশে ইসলাম ধর্ম-প্রচাব কবৃছিলেন, 
তখন ব্রান্সপ্যবাদী উচ্চবর্গের লোক ছিলেন শাসন-দণ্ড নিয়ে । স্ৃতরাং তখন 



৩২ক আদম পীব 

ইসলামি মিশনেব পক্ষে ধর্ম-প্রচাব কবতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্রান্মণ্যবাদীগণের 
সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হযেছিল। 

তুর্ক বিজবেব পৰ এই শ।সকগণ গেল শাসিতেব পর্্যাষে ॥ এতদিন স্থানীয় 
লৌকিক দেব-দেবী ও তাদেৰ কাহিনী শাসক ব্রান্সণ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে 
অবজ্ঞেয় ছিল। ৪৩ বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচাবের জন্য তাই মনে হয আদম 
পীবই সর্বপ্রথম শহীদ এবং এই জন্যেই বুঝি তিনি আদম শহীদ রূপেও প্রয়িদ্ধ। 

খৃ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্ল সেনেব বাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খুঃ) 

পীব আদম শহীদ সদলবলে ঢাকা জেলাব বামপাল নামক স্থানেব নিকটবর্তী 
আবছুল্লাপুব গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবতে আগমন কবেন। কথিত আছে 
যে, গে!-কোববানীৰ অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জ যাত্রীব মুখে 
তাঁব নিধাতনেব কাহিনী শুনে তিনি পঁঁচ হাজাব অনুচবসহ মক! হতে এদেশ 
অভিমুখে অভিষান কবেন এবং বঙ্গে এসে উপস্থিত হন । বাঁজ। বল্প।ল সেনেব 

সঙ্গে তাব যুদ্ধ হয। সেইযুদ্ধে বাব! আদম, শহীদ হন। পবে বাজাও 
গ্য_বিডন্বনাষ সপরিবারে অগ্নিকুণ্ডে ধাপ দিযে আত্মহত্য! কবেন। 

শহীদ . আদম পীবেব দবগাহ্্-সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদটি বাবা আদমের 

মসজিদ নামে পবিচিত। মসজিদটির গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি, অনুসারে 

জান! যায় ষে উক্ত মসজিদ ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফ্কুব কর্তৃক নিিত 

হয। গোপাল ভট্ট কর্তৃক বল্তাল চবিতের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ১১৭৮ 

খৃষ্টান্েব পূর্বে শহীদ হন। আনন্দ ভট্ট তাৰ বচনায় আদমের সহিত বল্লালের 
যুদ্ধ কাহিনী বর্ণন। কবেছেন। (স্ুফীবাদ ও আমাদেব সমাজ),।৬৯ 

বিক্রমপুবেব ইতিহাসে বল। হযেছে ষে মক্াব শেখ পীব বাবা! আদম বঙ্গে 
এসে চতুর্দশ শতাব্দীতে ধ্মীয় ব্যাপার নিষে বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধ শ্বহীদ 

, হন।৪৮ 

বগুডা জেলার ওলী দববেশদের মধ্যে বাব। আদম বিশেষ প্রসিদ্ধ 

, বল্লাল সেনের বাজত্বকালে, তিনি কষেকজন শিষ্যসহ উত্তববঙ্গে এসে 

শাস্তাহাব থেকে কিছুদূরে একটি আস্তান৷ প্রতিষ্ঠা কবেন এবং, এ অঞ্চলের 

পানি অভাব দুব, কববাব জন্য একটি প্রকাণ্ড পুরুর খননের. ব্যবস্থা 

করেন। ভাব, নাম অনুসাবে সেই প্ুকুরটিব নাম হয় “আদম দীঘি + 

কথিত আছে 'বে ইসলাম প্রচাবের অন্য ভিনি স্থানীয় হিন্ব রাঙ্জ-কর্মচারী 



অ|দম গীব ৩৩ 

ও সৈন্যদলেব দ্বারা উৎপীভিত হন। তাব ফলে অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে 

তিনি অন্তর ধাবণে বাধ্য হন। ঢাকা,জেলাব বিববণে বর্সিত খ্যাতনামা 
গীর বাবা আদম শহীদ ও আদম দীঘিব পীব বাবা আদম অভিন্ন কিনা 

নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে সময়ের হিসাবে উভয়ে একই ব্যক্তি হওয়া 

সম্ভব । (স্থফীবাদ ও আমাদেব সমাজ )1৬১ 

চব্বিশ পবগণা! জেলাব বাঁবাসত মহকুমার অতর্গত আদম পীরের 

নামে একটি দবগাহ, আছে। এতদ্ অঞ্চলে তিনি আদম ফকির বলে 
নমধিক প্রসিদ্ধ। বহেবা গ্রামের এই আদম ফকির সম্ভবত; সম্পূর্ণ শ্বতন্ 
ব্ক্তি। বামপাল বা বগুড়/ব পীব আদমেব নামে কল্পিত কোন নজরগাহ,ও 

সম্ভবতঃ এটি নষ। বহেবা গ্রামেব আদম ফকিবের দরগীহের বর্তমান: 

(১৯৬৯ খুঃ) লেবাষেত মহম্মদ ইযাহিয়া শাহজী বলেন”_ 

শেখ চাদ নাম যাব 

আদম ফব্জন্দ তার 

বহের।তে অদমেব ঘব 

বহেবা গ্রাম আনোষারপুর 

বহেরা নামেতে বালাই দূর ৷ 

অর্থাৎ শেখ টাদের “ত্র "আদম" আনোয়ারপুব পরগণীর বহেরা নামক গ্রাষে 
বসতি করেন। তীর নাম ন্মবণ কুলে "আপদ-বিপদ' হতে রক্ষা পাওয়া যাঁয়। 

চব্বিশ পরগণা জেলার বসিবহাটের অন্তর্গত বাঁছুড়িয়া থানাধীন আধাক 
মানিক নামক গ্রামে পীব হজরত শাহ চাদের দরগাহ, আছে। বহেরা 

গ্রামের আদম পীরেব পিতা শেখ চাদ এবং আ্াধ।র মানিকের পীর শাহ, 
টাদ, শুধু চাদ এই নামগত মিল ছাড়া আর কোন ভিভি খুঁজে পাওয়! 

যাষ না যাতে তাবা একই ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হতে পাবেন। 

পীর হজরত আদম বাজীব দবগাহের বর্তমান (১৯৭০ খু) সেবায়েত 
মহম্মদ ইযাহ্ষা শাহজী (৬০) বলেন যে তিনি শুনে এসেছেন, আদম 
পীর ছিলেন তাদের বংশেৰ বহু পূর্বে এক মহাপুক্রষ। তাঁরা বংশ পরম্পরায় 
এই দবগাহে প্রতি সন্ধ্যায় ধৃপ-বাতি দিয়ে “জিযাঁবৎ অর্থূৎ পীবের আত্মার 
শান্তির জন্য আল্লাহ তাল' নিকট “মোনাজাত করে আসছেন। 

ভি 



৩৪ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথ! 

আদম পীবেব ভক্তবৃন্দ তার সমাধির উপর একটি হ্দৃশ্ত স্থৃতি-চিহ 
- নির্মাণ কবেছেন। সেটি প্রাষ পাচ-ছষ বিঘা! জমিব মধ্যে অবস্থিত। তব 

গ্রতি শ্রদ্ধায কৃষ্ণচন্দ্র রাষ বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ধবণী মোহন 'বাঁধ বেশ 
কিছু জমি পীবোত্তব দিষেছিলেন। ( 139085) 9966197029206 03.69010 )2৪ | 

গীরের ভক্তগণ উক্ত দবগাহেব পাশে একটি ম্সজিদও নির্মাণ করেছেন। 
হিন্দু-মুসলিম ভক্ত জনসাধাবণ নেই দবগাহে হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে 
থাকেন। পূর্বে প্রতি বর এপ্রিল মাসে পীবেব উরস্ উপলক্ষ্যে চাব 
দিনের মেল! হত। তাতে গডে প্রতিদিন প্রা চাব-পাচ শত লোকেষ 

সমাগম হত। ্ 

এতদ্ অঅলে আদম গীরেব অলৌকিক কীত্তিকলাপ-সম্পর্কিত নিয়লিখিত 
কষেকটি লোক-কথা প্রচলিত আছে »_ 

১। ফণার ছায়া_ 
গোচ।বণ ভূমি । নিকটেই এক বিশাল অশ্ব গাছ। গাছেব নীচে 

মানিক পীবেব থান। আদম গীব ছিলেন গো-প|লক । তিনি গোচাবণ- 

ভূমির মধ্যস্থ এইখানে মাঝে মাঝে বসতেন”_বিশ্রাম নিতেন। 
একবাব গ্রীষ্মকালে তিনি এই অশ্খ গাছের ছাষাষ বিশ্রাম নিতে 

নিতে গাঁচনিদ্রায অভিভূত হন। ছুপুব গভিষে এল বিকেল। গাছের ছাযা 
সবে গেল পূর্বে । আদম ফকিরের মুখে এসে পড়ল রোদ । 

সেই গছেব ভালে ছিল বিশাঁলকাষ এক বিষধব সাপ। সে দেখ 

গীব আদমের নিদ্রার ব্যাঘাত হষ। সাপটি তৎক্ষণাৎ তার বিশাল ফণা বিস্তাব 
কবে হুর্ষেব রোদকে আডাল করুল। পীরের আর ঘুমেব ব্যাঘাত হুল 

না। বোদ সম্পূর্ণৰপে পীরের মুখেব উপব থেকে সবে গেলে সাপটিও 
ধীরে ধীবে স্থানান্তরে চলে গেল। 

২। উটন ভাঙ্গা_ 
-. বহেবা! গ্রামেব একপ্রান্তে কিছু অধিবাসীব একটি পাডা ছিল। সেখানকার 
অধিবাসীরা একবার আদম পীবেব প্রতি কিছু অবমাননাকর ব্যবহার 
কবেছিল। এ ক|বণে পীর সাহেব নাকি তাদেবকে সেম্থান ত্যাগ কবে 

অন্থাত্র যেতে বলন। সেই পাড়ার অধিবাসীগণ পীবেব সে আদেশ অমান্ত 



আদম পীব ৩৫ 

কবে। ফলে কষেকদিনেব মধ্যে লেখ/নে ব্যপক মহামারী দেখা দেষ। 

বু লোকেব ত!তে মৃত্যু হয। অবশিষ্ট লেক ভষে সেখান থেকে ঝ[স 
উঠিয়ে অন্যত্র চলে যাঁষ। বসতি উঠে যাবাব জন্য এ স্থানটিকে লেকে 
উটনডাঙ্গা ঝলে অভিহিত কবে। 

৩। আগুনের নিজ্্রিয়তা _ 
বহেবা গ্রাম ও তৎ-পার্খবর্তা অথলে ুক্্সেল|ই কাজের ব্যাপক 

প্রচলন আছে। একদিন বহেরা গ্রামে কতিপয সুচী-শিল্পী একত্রে বসে 
শিল্প কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সমষে দৈবত্রমে একভনের চাদরে আগুন 
লেগে যাষ। দে আগুন নাকি “কল্কেব আগুন। তাদেব_পাশে ছিল 
সেলাই কব্বার জন্য কাপডের বাশি। আগুন তৎক্ষণাৎ সেই সব কাপডে 
ছড়িষে পড়ে। কিংকর্তব্যবিমূচ হষে যান সকলে। কেউ কেউ আসে 
গীব আদমের নাম ন্দবণ কবৃতে থাকেন এবং সকলে আগুন নিড়িয়ে 

ফেলেন। পরে তাঁবা বিস্মিত হয়ে দেখেন যে পীবের নাম মাহিমায় উক্ত 
ব্যক্তির চাদবেব একস্থানে সামান্য পুডে গেছে”_কিন্তু সেলাই করার জন্ত 
স্তপীরুত মূল্যবান কাপডগুলির কোন ক্গতি হষনি। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

আধালস্দ্ধি পীর 

পীর হজরত আবালসিদ্ধি রাজী ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে পীর হজরত 

গোরাচাদ রাজীর নেতৃত্বাধীন কাফেলা বা ধর্ম প্রচারক দজের সঙ্গে বঙ্গে 
আগমন করেন। (পীর গোবাচাদ) | ২২ 

আবালসিদ্ধি গীবের জন্ম মৃত্যু, বংশ পবিচঘ বা অন্যকোন বিববণ 

জান যায় না। মৃত্যুর তাবিখ পৌষ-সংত্রান্তি বলে নির্ণীত, কারণ এঁ দিনে 
তার মৃত্যু হয়েছিল বলে পীব-ভক্ত সেব|যেতগণ কর্তৃক প্উব্সঁ উৎসব 

প[লিত হয়। 
চব্বিশ পরগণ1 জেলাব বাবাসত মহকুমাব অন্র্গত হাবডা থানাধীন 

মগ্ডলপাঁডা শামক গ্রামে আবঝ|লসিদ্ধি পীবের “মাজার” শরীফ আছে। «« 
ংল/দেশেব খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীব। মহকুমাধীন বৈকারী নামক 

গ্রাম তার নামে একটি “নজবগাহঃ আছে। 

যণ্ডল পাডায় অবস্থিত দরগাহেব বর্তমান (১৯৭০ খ্রীঃ) সেবায়েত 

আব্দ,ল ওয়াহাব প্রমথ । তারা প্রতি সন্ধা।য় পীরের দবগাহে ধূপ ও বাতি 
প্রদান করে “জিয়ারত কবেন। ইতিপূর্বে মহম্মদ মেহেব আলি মোল্লা 
এই দরগাহে নিয়মিত ভাবে “্সিয।রত' কবতেন। প্রতি বসর পৌষ 
সংক্রান্তির সময় “উর্সঁ উপলক্ষ্যে সেখান্ন একদিনের “মেলা? হয । সেদিনের 

মেলায় পাঁচ-ছয় শতাধিক লোঁকের সমাবেশ হয় এবং হিন্দু ও মুসলিম 

বছ ভক্ত পীর আবলসিছি'র দবগা"হ, হজাত-মানত-শিরনি দিষে থাকেন। 

আবালসিছ্িব দরগ|হ.টি ইটের তৈবী। জতম্বতী বা স্থটী নদীর 
(যাকে অনেকে স্তবর্ণবেখা নদীও বলেন) তীরে প্রাঈন একটি বটগাছের 

নীচে মনোরম পলী পরিবেশে উক্ত দবগাহটি অবস্থিত | দরগ|হং গৃহস্থ 

“মাজার” স্থানটি একটি ছোট টিপিব মতন উচু। বাসবিহ।বী ধব ও অন্যান্য 
আবালসিদ্ধি পীরেব নামে জমি পীবেত্র দান করেন। ** 



আবালসিদ্ধি পীব ৬1 

দরগাহেব গাযে জানাল।ব শিক কাঠিতে ঝুলন্ত ইট সহন্দেই সকলেব দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবে। অনুসন্ধান কবে জান! বাষ বে নিঃসন্তানা বধূগণ সন্থান 
কামনা করে ভক্তির নিদর্শন-স্বৰপ এ ইট দিতে বেঁধে জানাল।র গায়ে 
ঝুলিবে বেখেছেন। অনেকে নাকি বে!গ নিবাময প্রার্থনা কবে এ্রব্বপভাবে 
ইট ঝুলিযে «গছেন। তাঁরা ঈপ্সিত কন পেলে সামর্থা্যায়ী দরগাহে 
এসে প্রতিশ্রুত হাজত, মানত বা শিবনি প্রদান কবার পর সেই ঝুলন্ত 
ইট খুলে দেন। 

বাংলাদেশান্তর্গত সাতক্ষীরার বৈকাবী গ্রথমের মহম্মদ আ।ছাছুর রহম|ন 
সাহেব বলেন”__বাবু অন্নকুলচন্্র সবদাব সেখানকাব দবগ|হংটি (বাবু মহেন্দ্র 
সরদারেব বাভীর সীঘানাব মধ্যে) নির্মাণ করে দেন। সেখানে পূর্বে ধূপ 
বাতি দিবে জিযারত কব হত। 

কবি মহম্মদ এবাদে।ল। লিখেছেন, 

ছোন্দিলেব সহ গে(ব। চলিতে চলিতে, 

একদল পীব সঙ্গে দেখা হল পথে। 

ছালাম অ।লেক কবি সকলে তখন, 

বসিলেক একস।থে হয়ে ্ষ্ট মন । 
গোবাই জিজ্ঞাসা কবে সকলে তবে, 
কোথায় চলেছ ভ|ই কহ দেখি মে|বে। 
দ্বাক থা বলে অ।মি যাইব ত্রিবেণি, 
আবাল কহিল আমি থাকিব সিসিণি। 

উপবোক্ত “সিপ্সিণি' নামক স্থানটি কোখায অবস্থিত তা নির্ণয় করা 
যায় নি। বাবাসত মহরুন।ব আমডাখ। খানাবীন “শিবাশিনি' নামক একটি 
গরম আছে। এ গ্রামটি বগুলপাডা নামক গ্রাম থেকে প্রায় ৩৪ বিলো- 
মিটাব দুবে অবস্থিত। অনেকেব অনুমান হে ঘগ্ডপাডা এককালে 
শিবাশিনি অঞ্চলে অন্তর্গত ছিল। 

বালাগার পীর হভবত গোবাটাদ বাভী ** গ্রন্থে আছে যে পি 
নামক গ্রে হজবত আবহুন্াহ্ বাজী আব্তান। স্বপন কদে ইসল।দ হু 

নুহ ০ ৮০ সে 2 সর গ্রচাব কবেছিলেন। সিক্িশী সাহেব লিনেসেন, উল আবিছিল সহ লিন হল আকুল 



৬৮ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথা 

ইহাব পবিত্র বওজা “শিষিণী' নামক স্থানে । ইহাব সন্ধে এ পর্যন্ত কোন 
বিশেষ পুথি কেতাব আমি সংগ্রহ কবিতে পাবি নাই।” (বালাগুব পীব 
হুজবত গোবাটাদ বাজী )। ** 

সিদ্দিকী সাহেবেব গ্রন্থে পীব গোবাঠদেৰ সাথী যে একুশজন পীব 
ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে এদেশে এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে”--ওদেব 
মধ্যে কাবো নাম আবালসিদ্ধি নয়। 

আবালসিদ্ধি পীব সম্পর্কিত লোককথা £__ 

১। অনাচারের ফল-__ 

একবাব মণ্ডলপাড়াষ অ]বাঁলসিদ্ধি পীবেব দবগাহে “উর্স'এব সময় 

“মেলা” উপলক্ষ্যে প্রচুব জন-দমাবেশ হযেছে । দুব থেকে ভক্তগণ এসেছেন 
মেলায় | তাঁবা অবশ্ত মেলাব আগেব দিনই এসে হাজিব হয়েছেন। কিছু 

লোক এসেছেন ধাবা গীবেব প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শশ না কবে উচ্ছৃঙ্খল 
ভাবে চলাফেরা করছেন। এতে সেখানকাৰব লোকদেব ওপর গীবেব 

কোপনদৃষ্টি পডে। 
পবদিন দেখ। গেল সেখানক1ব বেশ কিছু লোক কলেবা! মহামাবীতে 

আক্রান্ত হয়েছেন। তাদেরকে নিষে অন্য লোকজনের! সমূহ বিপদ্ গণলেন। 
আগত যাত্রীগণ তো হায় হায় কবৃতে লাগলেন ! 

অবিলম্বে কিছু ভক্ত গিষে হাঁজির হলেন পীবেব দরগাছে এবং পীরের 
নিকট আম্মসমর্পণ কবে ধর্ণা' দিলেন । সকলে সংঘতভ]বে পবিত্র আচবণ 
কব্তে লাগলেন। তর! মানত ও শিরনি দিলেন সেখানে । তাবপর থেকে 
মহমরীর প্রকোপ প্রশমিত হল। 

২। অবহেলার প্রতিফল-_ 
মণ্ডল পাভাবই এক যুবক। তাব নাম মহম্মদ হুরুদ্দীন। সে মেলায় 

এসেছিল বেড়াতে । পীবেব প্রতি তাঁর ভক্তির লেশমাত্র নেই। সে তামাশা 

দেখতেই এসেছিল মাত্র। 

দবগ|হেব সামনে আছে একটি বট গাছ। গাছটি প্রাচীন বটে। বেশ 

কয়েকটি “বোয়া, বা "ঝুরি" ঝুল্ছে তার ডাল থেকে। হ্ুরুদ্ধীন একটা ছুরি 



আবাল সিদ্ধি পীব ৩৯ 

কিনেছিল মেলাষ। সে তাব ছুবিব ধাব পবীক্ষ। কবাব জন্য এ বটেব একটা 

ছোট ঝুৰি কাটতে উদ্ভত হল। কে একজন তাকে নিষেধ কবল ”_কেটো ন। 

কেটো না৷ ঝুবি, ও যে আবাল সিদ্ধি গীবেব বটগাছ। 

নৃকদ্দীন সে নিষেখেব কোন গুরুত্ব দিল না। উচ্ছুঙ্খলভাবে মেলার ঘুবতে 
ঘুরতে সে সেই বটগাছেব একট। ঝুবি কেটে দ্রিল। অনেকে শঙ্কিত হলেন এ 

ঘটন! দেখে! 

মেলা শেষ হযে গেল। আবো কিছুদিন গেল কেটে। অকন্ম/ৎ একদিন 
সেই যুবক এক কঠিন গীডাষ আক্রান্ত হল। সবাই বলল, পীবকে অবমানন। 
কবাব এই হল উপযুক্ত ফল। ম্ুরুদ্ীন ভীত হল না। সে গেল নানা প্রক।বেৰ 

চিকিৎপকেব কাছে । শেষ পর্ধস্ত বেগ আব নিব(মব হয় না। সবাই জানল 

ভাব কুকর্মেব প্রতিফলেব কথা । এবাৰ দে গেল দমে। একজন এসে বল্লে, 

বাচতে যদি চাও, শীগগীব যাও আবালসিদ্ধি পীবেব দবগাহে। গীবেৰ কাছে 
আত্মসমর্পণ কব, শিরনি দাও । 

যুবক হ্ুকুদ্দীন তাঁই কবল। তাবপব থেকে সে আ[বোগ্য-লাভ করতে- 2: 
আবন্ত করল এবং সুস্থ হযে উঠল। ৯ 

গীবেব দবগাছেব বটগাছেব সে ঝুরিব কাটা অপব ঝুলন্ত অংশটি অ।জো 
(১৯৭০ খুঃ) দেখতে পাওরা যায়। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

এক দিল শ।হ_ 

পীব হজবত একদিল শ|হ, বাজীব পুব। নাম পীব হজবত আহমদ উল্লাহ 
বাজী। জনসাধাবণ তাঁকে 'একদিল শাহ+ খেতাবে ভূষিত করেছেন। 

সাহিব-দিল, শবটি অপভ্রংশে সাহইবৃদিল ৯সাহ-এবদিল এবং তা 
থেকে সাহ একদিল শব্দে বপাস্তবিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একদিলের 

শবখগত অর্থ এক বা অদ্বিতীষ হৃদয় । অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ হ্বদয়ের অধিকাবী। 
পরবর্তীকালে সহ শব্দটি হত উপাধি হিসাবে ব্যধহ্ৃত হতে আরম্ভ করে। 
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পীর হজরত একদিল শাহ, বাজী এদেশে পীব হজবত গোব।টাদ রাজীব 

দহিত ইসলাম ধর্ম প্রচাৰ কবতে আসেন। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার 

বার/সত মহকুমার আনোয়াবপুব নামক পবগণায় ধর্ম গ্রচাবেব ভাব প্রাপ্ত হন। 

তার মোর্শেদ তাকে 'একদিল শ!হও এই খেতাব দিয়ে ছিলেন কিনা জানা যায় 

না। 

একদিল শাহেব জন্ম কোথায় তাব কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ নেই। তার 
জন্ম তারিখ জানা যায় না। 

গোৌডে হাব্ত্ী স্থলতানদেব বাজত্বেব শেষ সময়ে কিংবা! সুলতান হোসেন 
শাহেব রাজত্বের প্রথম দিকে এই দববেশ ইসলাম ধর্ম গ্রচাবর্৫থে বাবাসতে গমন 

করেন বলে অনুমান কবা হয়। (পূর্বব পাকিস্ত/নে ইসলামেব আলো )২*। 
কৰি আশক মহম্মদ সাহেব তব 'পীব একদিল শাহ্; নামক পাঁচালী কাব্যে 

লিখেছেন : 
মেবা৷ জন্মস্থান জান সাহান৷ নগব, 

বাপের যে নাম সাহাঁনির সদাগর | 



একছিল শাধ, ৯ 

ব/প মেবা সাহনির নাতা আশক ভুলি, 

অ/ডাই বোজেব হইয়া ঘাই নিব।ঞন পুরি । 

একদিল শাহের মৃত্যুর তাবিগ পৌষ সংক্রান্তিব পূর্ব-বাত্রি বলে কথিত 

ভার মৃত্যু কোন্ সালে হয়েছিল তাও অভ্ঞাত। 

চক্রিখ পবগণ। জেলাব বাবাসত নহৃকুম!ব অদ্থর্গত কাভীপাড়ার অধিবাসী 

ছুটি নগ্ন ওরকে ছুটি খা সাহেবেব বাডীতেই তিনি অবস্থান করতেন। তার 

প্রভাব প্রায় দুই শতাবিক বর্গ কিলোগিউ।র অঞ্চলে বিস্তৃত। 

পীর একদিল শ।হ. কাব্যে তীর রূপ বর্ণনা এইভাবে দেওয়া আছে? 

উপনীত হইল গীর র[জ-দববারে ॥ 

আকাশের চন্দ্র যেন নামিল ভূমেতে » 

পৃর্ণি।ব চন্দ্র জিনে একদিল বরণ! 
রবির কিরণ নহে তাহার মতন * 

কাল মেঘের আড যেন বিজলীবু ছট। ॥ 
বাচ। সোন! জলে যেন সানিরের বেটা * 

ছু জথে ক!জল অতি দেখিতে উত্তম ৷ 
চলন খন পাখি পাইবে শব ৮ 

হাতে পন্ম পাঁয় পপ কপালে পুতিন জলে : 
এ, 

পাবাকে হেখ্দিযা জী এদ্ধি শহ্ধ কারে ৪ ৮ ০ 

আবারিদ হাথালেহ বেশে আনোয়াহপুর 
পরুগথাঞলে তন অল ্ ॥ দিয়ে দুলে বোডাতেন | কাজী, 
পরেশ চটি খর শিখ ন। পা সি পু লিউ এছুলি পুহেল হায় সঘতনে 
এ,কৃডেন। টিনি জাদিপিন হি হলেন বিল ও বতলত বাপে 

ঘারে দরে ডাল জলে ডলি হিতে হাঠে শি ১ 
তে হজ ইটিশ হত হাতে হঃলতটুল গুল তত প্পোহীছ হত পুতে তিক, 

চিলি দিল ইহ ভিত ভিজ ভিউ তছিহত তা হলে ইত পুকুর মদ 
বিঠেল এছ জহপিক্রিশ ১৩ হও তি হেত ই 5 তে হাতা হতহি হী ই তরি ০ সাত সত 
হুদল পথ ৮১৩ হাতি হু নি ৮ শি ৩ 7৮০০ তি £তশ 
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৪২ বাংল। পীব সাহিত্যেব কথ। 

করেন। তাব অসাধ|বণ সরলতাব স্থযোগ নিষে কিছু স্বার্থ/ঘ্বেষ! লোক চাদ- 
খাব উক্ত মস্জিদ নির্মাণে বাধা স্থ্টি কবেছিল বলে উদেব ধাবণ!। 

চব্বিশ পব্গণ! জেলাব বাব[সত মহকুমাব অন্তর্গত অনোষ|বপুর পবগণাব 
কাজীপাড! নামক গ্রামে পীব হুজবত একদিল শ|হ বাজীব পবিত্র মাজাব 
শবীফ আছে। এখানে প্রতি বছব পৌষসংঘ্রান্তিব পূর্ব বাত্রে উবস 
উৎসবেব সুত্রপাত হয় এবং সাধাবণতঃ আট দিন ধবে তা চলে। উবসেব 
হুত্রেপাতেই দবগাহেব সম্মুখেব এক স্উচ্চ মিনাবেৰ শীর্ষভাগে বসে ঝাঘ্ক।বগণ 
নহবৎ বাজাতে থাকেন। প্রভাতকালীন নহবতেব স্থমধুব ধ্বনি পার্থবর্তী 
জনসাাবণকে জাগবিত ও সচকিত কবে তোলে। প্রচণ্ড শীতেব মধ্যেও 

উবস উৎপবকে সাফল্যমপ্তিত কবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্মব্যত্ত থাকেন। দুব- 
দুবাস্ত হতে ফকিব-দরবেশ, মানিক গীবৰের গাষকদল এসে জমাষেত হতে 

থাকেন। স্থানীয় বাসিন্বাদেব অনেকে বাঁভীতে তীাদেব আত্মীষ-ন্বজন 
আগমন কবেন, __পাভায় পাভায় আব(ল-বুদ্'বণিতবঝ মনে অননন্দেব সাডা 
পড়ে যার । 

গীব হজবত একদিল শাহ বাজীব বওজ! শবীফ ইটেব তৈবী একটি 
স্ৃশ্ত সৌধ । সৌধেব গ|যে কাককার্ধখচিত। দবগাহেব চাবপ|ণে প্রাচীব। 
স।খনেব চত্ববে শালিখ পাখীব কবৰব ও কটি বকুল গছ স্থানটিকে 

রম্ণীয় কবে বেখেছে। দ্রবগাহেব পশ্চাঞ্দিক দিষে স্থুবর্ণবেখা অপত্রধশে 

টা নদীব কদ্ধ প্রবাহ-বেখা বিগ্মান । 
উবুস উত্সব আবন্তেব সময দবগাহ-সৌধকে সাধাবণভাবে সুসঙ্জিত 

কবা৷ হষ। দবগাহেব বহু পুঝ/তন সাধাবণ লঠন, ঝাডলষন প্রভৃতি পবিকাঁব 
পবিচ্ছন্ন কবে ব্যবহার-উপযেগী কব।ব পব বাবান্দায ঝুলিবে দেওরা হয়। 
ঝাজা বামমোহন বাষের পুত্র বমাপ্রসাদ বায তৎ্পুত্র প্যাবীমোহন ব|যেব 
পোরস্বপুত্র ধব্ণী মে/হন বায স্ববং প্রথমেই দবগাহে খুব প্রযাতঃকালে এনে 

শিখনি (দুই ছাড়ি বাতাসা ও বিবগুণ্তী) প্রদান কবৃতেন। তাঁব পবলোক- 

গমনেব পব বামমোহন ব]যেৰ মেবেন্ত/ব তবফ থেকে অ|জে। উত্তবপ 

শিবনি প্রদান অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয। বর্তম[নে (১৯৭৭ খু) ৬ ক্ষেত্রমে হন 
তেওয়াবীব পুত্র শ্রীভূদেবচন্দ্র তেওষাবী (আহ্যানিক বৰ্স ৭) স্বঘং শিবনি 

দেন। পুর্বে শিবনির সংগে সমপরিমাণ “চের[গী' অর্থাৎ নজরানা দেওরা 
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হত এবং শিবনি-প্রদানকাবী তীব প্রদত্ত ভ্রব্যেব অর্ধেক প্রস/দকপে পেতেন। 

শ্রীভূদেব তেওষ|বীর বক্তব্যে একথা জানা যাষ। 

লক্ষণীয যে দবগাহে প্রথমেই হিন্দুগণ কর্তৃক শিবনি প্রদত্ত হয। এ বিষষে 

একটি প্রবাদ আছে। 

দবগাহের বর্তমান (১৯৬৯ খু) খাদিমদ।ব আল্হাঁজ ফকিব আহমঘ» 

কাজী আজিজাব বহমান প্রমুখ বলেন যে বাজা ক্ুষচন্দ্র রাষ ও তাৰ 
পরবর্তী কোন ব্যক্তি, একদিল শাহেব প্রতি ভক্তিব নিদর্শন-স্ববপ নয শত 
উনত্রিশ বিঘা পাঁচ কাঠা জমি পীবোতব দিষেছিলেন। বায় সেবেস্তাব 

কর্মী শ্রুভূদেবচন্দ্র তেওযারী বলেন যে পীরোভ্বব প্রদত্ত হযেছিল বাজা 
বামমোহন রাষেব সেবেস্তা থেকে। উক্ত খাদিমর্/বগণ আবো। বলেন যে, 

উল্লিথিত জমিব মধ্যে উত্তবহাট মৌজায একশত ছুই বিঘা পনরো কাঠা 

জমির একস্থানে এই দবগাহংগৃহটি অবস্থিত। 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সধ্ধ্যাকালে পীর হজবত একদিল শাহ বাজীর 

উক্ত দবগাহের নির্ধাবিত সেবাষেত বা! খাদিমদাব আগমন কবতঃ দবগাহ- 
গৃহ ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গন ত্বহস্তে পবিষ্াব-পরিচ্ছন্ন করেন। প্রাতঃকালে 

তিনি "অজু, করার পব পীরে ম।জাব অর্থাৎ সমাধিতে ধৃপ-ধুন। প্রদান 
কবেন এবং সন্ধ্যাকালে ধূপ-ধৃনাব সাথে বাঁতিও জেলে দেন। . বাতি বল্তে 
মোমবাতি নয,_-তা। সবষের তেলের প্রদীপ। এই সব দেবাব পব তিনি 

কোবান শবীফ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করেন এবং পীবেব আত্মাব শাস্তির 

জন্য আল্লাহ, তা'লাব নিকট প্রার্থনা জানান । 

তিনি দরগাহগৃহ থেকে বাইবে এসে অতিথিশালায় কোন অতিথি 

অ।ছেন কিনা অন্থসন্কান কবেন। যর্দি কাউকে দেখতে না পান তবে 

তখনকাব মতন তাৰ কর্তব্য সম্পন্ন হয। যদি দবগাহ-পাদমূলে অতিথিব 
সন্ধান পাওয়া যায় তবে তিনি সেই অতিথিব আহাব ও প্রযোজনে থাকবার 

ব্যবস্থা করে দেন। পূর্বে এখ|নে গডে প্রায় শতাধিক অতিথির সংকার 

কবতে হত, বর্তমানে (১৯৭০ খুঃ) প্রতিদিন গডে দশ-বাবো জন অতিথিব 
সৎকার কবা হযে থাকে। পূর্বে পীরোত্তব স্থানের আয ও ভক্তদের 
দেওয়া অর্থার্দি থেকে সে ব্যক্স-নির্বাহ সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর 

তা সহজসাধ্য নেই। 



৪৪” বাংল। পীব সাহিতেঃব কথ। 

1 প্রতি শুক্রবারে বহু হিন্দুমুসলিম নব নাবী গীবেব দবগাহে হাজত, 
আনত বা শিবনি দিতে আসেন। তাতে এমন জনসমাবেশ হয় যাকে 
ছে|ট' একটি মেলাও বলা যাঁষ। 

বাৎসবিক উবৃসের সময ধে মেল। বসে তা এতদ্ অঞ্চলেব সর্ববৃহৎ 
মেল|। প্রা দশ-বারোদিন ধরে এই মেলা চলে। প্রাতঃকাল থেকে 

হিন্দুমুদদিম ভক্তগণ ফুল ও ততসহ নজবানা, হাজত, মানত, শিবনি প্রভৃতি 
নিষে দরগাছে আসেন এবং ভাবপ্রাপ্ত খাদিমদ]বেব হাতে ত। অর্পণ করেন। 
এঁ সব প্রদ/নেব পর খাদিম্দবের কাছ থেকে তীবা পীরের শাস্তিঝারি ও 
প্রসাদ পান। ফুলের মালা ব| ফুলের গেোছ। পীবের বগজ|ব ওপর সাজিয়ে 

দেওয়া হয। অনেক ভক্ত পীরের লুট দিষে থাকেন। “পীরেব লুট' হিন্দুর 
ঠিক “হরির লুটের মতন। 

দরগাহেব প্রবেশ পথেব ধারে ধাবে শিরনিব ডালা বিক্রেতাগণ বসে থুকেন, 

এই ভালাষ সাধাবণতঃ থকে বাতাসাি মিষ্ট দ্রব্য ও ফুল। আব থাকে 
অসংখ্য ফকিব, বিভিন্ন পোষাকের, বিভিন্ন বয়সেব। ভক্তগণ শিরনি, হাজত 
বা মানত দেবাঁব পব ফেবাব মুখে কিছু কিছু খরবাত কবে যান। খাদিমদাব- 
গণের সংখ্যাও বেশী । পীবোত্তব সম্পত্তিব অংশীদাবগণেৰ নামেব এক বিরাট 

তালিক। আছে। সেই তালিকা-অন্যারী তাদেবকে পৰ পর ঠোগায় কবে 

প্রসাদ এবং আপন আপন পাত্রে শান্তিবারি দেওবা হয়। তাব। সাবিবদ্ধভাবে 

তা গ্রহণ কবেন। দক্ষিণা-প্রাপ্ত অর্থেবও তাব। অংশ পেষে থাকেন। 

দরগাহেব স।মনেব চত্ববে গাষকেব পাচ-ছষটি দল ঢোলক, হারমনিয়ম, ও 
জুডি সহযোগে পীবমাহাত্ম্য কুচক গানেব মাধ্যমে স্থানটিব পবিবেশ জম-জমাট 

কবে তোলেন। উদেব এক একটি মূল গায়েন থাকেন মূল গাষেনেব পোষাক 

ফকিবি পোষাক | তিনি চামব ছুলিষে সকলকে “দেবা” জানিরে, বিশেষ করে 

শিশুগণকে হাতে নিষে বিভিন্ন নৃত্য ভঙ্গিমায় গানেব মাধ্যমে, তাদের মঙ্গল 

কাঁমন। কবেন। ভক্তগণ তাতেও যথেষ্ট উত্সাহ বোধ কবেন এবং এ সব 

গায়কগণকে পযসা দান কবেন। 
মেলায় সকাস থেকে ভাজাব দোকান, শাক সঙ্জিব দোকান, মনোহারী 

দোক।ন প্রভৃতি অসংখ্য বিক্রেতা পশাব সাজিষে বসেন। এই মেলাব প্রাথ 
লক্ষ লে/কের সমাগম হরে থাকে । দুবেব াত্রীগণ স্্ী-পুত্র-পরিজন নিয়ে গঞ্ণব 
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গাডিতে কবে আসেন এবং মেলার আশ-পাশে স্বিধামতন স্থানে থেকে মেলায় 

ভ্রমণ কবেন। তাঁরা সেখানে চড়ুই ভাতি কবে খান) 

গীর একদ্রিল শাহেব নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্ভালফ, এক মাইল দীর্ঘ একটি 
বাস্তা, সাধারণ পাঠাগাব প্রভৃতির নামকরণ হয়েছে। 

- কাজীপাডার পীব হজবত একদিল শাহ বাজীব দরগাহগৃহ ব্যতীত নিম্ন- 
লিখিত স্থানে তাব নামাঙ্কিত নজবগাহ বয়েছে। তাদেব সম্পর্কে সংঙ্গিপ্ণ 

বিবরণ প্রদত্ত হল,__ 

১। বার।ঙগত _ 

কলিকাতা-যশোহর পাকা! দডকেব ধাবে বাবাসত শহবেৰ প্রায় কেন্দ্স্থদে 
গীর একদিল শাহেব নাষে একটি নজবগাঁহ আঁছে। এটি একটি পাকা গৃহ। 
প্রচলিত ধাবণ! এই যে গীব একদিল শাহ্ কাজীপাডাষ যাঁওযার পথে এখানে 
কিছু ক্ষণেব জন্ত অবস্থান কবেছিলেন। সেই পমধ থেকে এই স্থানটি ভক্তগণের 

নিকট একটি পবি্র স্থান হযে ওঠে এবং লোকে ধূপ-বাতি দিতে থাকেন। 
এই নজবগাহেব সেবাষেতেব নাম্ ডাঠ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় । ইনি 

একজন খ্যাত নাঁঘ! এলোপ্যাঁথ চিকিৎসক | তীবা নিজেবা বা তাদের নিযুক্ত 

লোক নিষমিতভাবে প্রতি সন্ধ্যায় পীবেব স্থানে ধুপ-বাঁতি দিয়ে ভক্তিঅর্ঘ্য 
নিবেদন কবেন। অবশ্ত এখানে বাৎসবিক উবস্ বা বিশেষ অন্যষ্ঠান বা মেলা 
হয না। এখানে কোন কোন ভক্ত দুধ, বাত!স' ফল ইত্যাদি অর্পণ করে 

থাকেন। ডঃ: বসন্ত কুমাৰ চট্টোপধ্যাধেব নিজেব কখাব”-- 

* জনস।ধাবণেব অনেকে এখানে মানসিক কৰে যান। কেউ বা! অস্থথ 

বিস্থখেব জন্য সন্ধ্যাঁষ দব্গাঁহে জল বেখে খান এবং পবদিন সকালে নিষে গিয়ে 
রোগীকে দেন। শুনা যাঁধ, তাতে নকি তাদের উপকাঁবও হয 1” 

বসন্তবাবু নিজেব উৎসাহে এবং ভক্তিতে পীবেব নামে উক্ত পকা নজবগাহ, 
গৃহ্টী নির্মাণ কবিষেছিল্ন। বহুক।ল পূর্বে কে বা কাবা এস্খ/নে ভক্তিঅর্গ্য 

অর্পণ কবতেন তা! জ!না যাব না। তখন এ্রস্থানে একটি ছোট মাঁটিব টিপি মাত্র 
ছিল। এই নজবগাহটিব অশ-পশে কোন হুসলযান বসতি নই। খানত, 
ডুণ ফল প্রভৃতি প্রধানতং হিন্দু ভক্তগণই এখনে ছিষে থাকেন। নব 

পা 

প্রা এককাঠ ভবষিব উপব অবস্থিত) 



৪৬ বাংল! গীব-সাহিত্যেব কথ। 

২। ঘোলা-কাজীপাঁড়া-- 
বাবাসত-বসিবহাট সভকেব ধাবে ক|জীপাড। গ্র/মেব দগ্গিশ প্রান্তে অবস্থিত 

হাটিখোলাটি ঘোলাব হাট-খোলা নামে খ্যাত। এই হাটখোলা একস্থানে 
স্থ'টী নদীব তীবে পীর একদিল শাহেব একটি নজবগাহ আছে। নজবগাহুটি 
ইটেব তৈবী। স্থানীয জনপাধাবণ এখানে ধৃপ-বাতি দেন। জমিব পরিমাণ 
কষেক শতক মাত্র। এক সাধাবণ বাখাঁল বালকেব বেশে একদিন দুপুবে পীব 
একদিল শাহকে নাকি এই স্থানে খেল। কব্তে দেখা গিষেছিল। সেই ুত্রেই 
এখানে নজবগাহ, তৈবী হয। অবশ্ত এখানে কোন মেলা হয না। 

৩। কাটারাইট-_ 
বারাসত মহকুমাব অন্তর্গত এই স্থানটি বাঁরাসত-বসিবহাট সডকেব 

ধারে অবস্থিত। সাধাঁবণে এ স্থানটিকে দবগাহ. বাড়ী বলেও অভিহিত 
করেন। এখানে প্রা দশ শতক জমির উপব একটি ইটেব স্তপ দেখতে 

পাওষ| ষাবে,-তাব ওপর রযেছে একটা অশ্বখ গাছ। এই স্থানটিই 
গীর হজরত একদিল শাহবাজীর নজবগাহ,। পুর্বে এব আলি এবং 
জোনাব আলি নামক দুই ব্যক্তি এখানকাঁৰ সেব1ষেত ছিলেন।, হাজী 

আনোষাব আলী, মোহাম্মদ বদকুদ্দিন প্রমুখ এই নজগাহের মূল তত্বাবধাষক । 
বর্তমানে মোহাম্মদ মনস্থর আলি সাহেব প্রত্যহ এখানে ধৃপ-বাতি 

দিয়ে থাকেন। প্রতি বৎসর দে|সরা ফান্তন তাবিখের অপরাহ্ছে এখানে 

প্রা হাঁজাপ লেকেব সমাবেশে একটি মেল। বসে। সে সমযও ভক্তগণ 

হাজত-মানত-শিবনি দিষে গীবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবেন। মেলা শেষে 

কে।ন কোন বছরে যাত্রাগানও হযে থাকে। 

81 বাছ-- 

ও থানার অন্তর্গত বাছু একটি বর্ণিষুগ্রাম। ম্ধ্যমগ্রাম-খডিবেডিযা 

সডকেব ধাঁবে প্রাষ ছুই শতক জমির উপর ইটেব তৈবী এই নজরগাহটি 

প্রাচীর দিষে স্থবক্ষিত। প্রাচীবেব মধ্যের স্থানটিতে কিছু ফুলগাছ সাজানো । 

সর্বসাধ/বণ এখানে প্রত্যহ সন্ধ্যা ধূপ-বাতি প্রদান করেন। বসন্তরঞন 

মোদক মহাশষ নজবগাহটিকে পাকা কবে দ্বিষেছিলেন। আশী বৎসর 

বধসের স্থানীষ বৃদ্ধ শ্রীমখনচন্দ্র মোদক মহাশন জানালেন যে, পার্বতী 



একদিল শাহ ৪৭ 
কাঠোব নামক গ্রামের মোহাম্মদ জমাষেত আলি “কান নামক এক 

ব্যক্তি এই নজবগাহের সেবাবেত ছিলেন । তার বংশের এক খোঁড! 
ব্যক্তি গীব একদিল শাহের জীবন কথা স্থুর-সহযোগে গেষে গেষে 
-বেডাতেন। 

এই নজরগাছে ভক্তগণ হাঁজত-মানত-শিবনি ছাড়া ফল, ফুল, দুধ প্রভৃতিও 
দিষে থাকেন। এখানে শিবলিঙ্ের গ্যাষ একটি বন্ত আছে, আর আছে 
পোঁডামাটির একটি পুতুল। পুতুলটি ঘোভার আকৃতি বিশিষ্ট 

৫1 বালিপুর-_ 
বালিপুব-বজবজিযা! হল বারাসত থানাব অন্তর্গত একটি মৌজা! গীর 

একদিল শাহেব নামে প্রা এক বিঘা জমিব উপর এই নজরগাহটি 
অবস্থিত। ইটেব গাঁথুনিব উপব অশ্বখ গাছে ঘারা স্থানটি চিহ্নিত 
এখানে প্রতি বসব দৌঁসরা ফাস্তন তাবিখে মেলা বসে। প্রা হাজার 

লোকেব সমাবেশ হষ। মেল চলে প্রা পনবো দিন ধরে। সেবাষেতের 

নাম মোহাম্মদ হাজেব মণ্ডল (৮০)1 এ'বা বংশ পরম্পবায় এখানকার 

সেবাষেত। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ মোবগ বা খাসি হাজত দেন। তাছাডা 

শিবনি ও মানত প্রদত্ত হষ। মেলাঁষ পীবের গান হয়, যাত্রাও হয। সম্প্রতি 

কিছু লোক জুয়া খেলা ও টগ্নাখেউড গানেব আমদানী করে এখানকার 
পবিত্রতা নষ্ট করছে বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ কবেন। হিন্দু-মুসলমান 
ভক্তগণ পীরেব নাম করে নিজেদের মঙ্গল আশা তেল-পানি গ্রহণ 

কবেন। এখানে ধৃপ-বাতিও দেওযা হযে থাকে । 

৬। রঘুবীরপুর-_ 
বার!সত থানাব অন্তর্গত এই গ্রথষে সদর রাস্থাৰ ধ!বে অবস্থিত নজবগাহ.টি 

ইট দিষে গাঁথা । এই গ্রামেব মাসচটক পবিবাব গীবেব স্থানটিব তনাবধাষক 
শ্রীবেন্্রনাথ কর্কাব মহাশয এখানকার সেবাধেত। তিনি নিয়মিতভাবে 
নজবগাহে ধূপ-বাতি প্রদান কবেন। জমিব পবিঘ1ণ প্র/য এক কাঠা । এখানে 
কোন মেল। বসে না। বট অশ্বথ গাছেব নীচে অবস্থিত এই স্থানটি বেশ 
মনোবষম | 



৪৮ বাংল।-পীবসাহিত্যেব কথা 

৭1 জাফরপুর-_ 
বাবাসত মহকুমা অন্তর্গত জাফবপুবগ্রামে একটি নজবগাহ আছে। 

স্থানটির পরিমাণ প্রায় এক বিঘা। এখানে কোন গৃহ বা স্তিস্ত নেই। 
অথচ সেই সাদা জমিতে চাষ হুয না, শুধু গরু-বাছুবাদি বিচরণ করতে 
দেখা যায়। এখানে একটি বিশাল অশ্বখ গছ ছিল। গাছটি বিক্রী কবে 

দেওয়া -হয়েছে -এবং সেই অর্থ দ্বারা স্থানীয় মসজিদেব সংস্কার সাধন করা 
হয়েছে। , এখানে ধৃপ-বাতি -দেওয়! হয় না অর্থাৎ দেবাব বাতি নেই। 
ঈদের সময় জনসাধাবণ এখানে নামাজ পডেন। পীষ পাহেষ ফৌন এক 
সময় এখানে উপাসনা! করেছিলেন বলে কখিত। 

৮। গোপালপুর-_ 
,  বারাসত মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামে একটি মাটিব টিপি আছে। ঢিপিটী 
পীর একদিল শাহের নামে চিহিত। ডাংগুলি ক্রীডাবত রাখাল বেশী পীর 
একদিল শাহের হাতের গুলি নাকি এখানে এসে পডেছিল বলে প্রবাদ আছে। 
এখানে ধৃপ-বাঁতি দেওয়া হয় না” মেলাও বসে না৮_কেহ কেহ মানত দিয়ে 
থাফেন। জনসাধারণই এখানকাব সেবায়েত। 

৯। আবদেলপুর-__ 
"_ বারাপত মহকুমাব অন্তর্গত এই গ্রামে দুই-তিন কাঠা স্থান জুড়ে একটি 

মাটির টিপি পীব, একদিল শাহেব নামে চিহ্নিত। এখানেও ক্রীভাবত বাখাল 
পীর একদিল শাহেব হাতৈব *গুলি' এসে পডেছিল বলে কথিত। এখানে 

ধুপ-বাতি প্রদত্ত হুয না, কোন মেলা বলে না। ঈদ উৎসবের সময় ভক্তগণ 

আল্লাহ তালাঁকে ম্মব্ণ করে ক্ষীব পম্্পণ কবেন এবং পরে সকলে মিলে 

তা বীটোয়ারা কবে গ্রহণ করেন। উক্ত টিপিটী প্রয আট-দশ হাত 

ছি জনসাধাবণই এই স্থান দেখা-শুনা কবেন। 

৯০1 -পাটুলী_ 
বাবাসত্ের অন্তর্গত প1টুলীগ্রামে ছুই বিঘা পীবে!তবব জাঁষগাব উপব 

দরশ-বারো! হাত উঁচু একাটি মাটিব টিপি আছে! সেখানকাব বট ও 

অশ্বখ গাছেব ছাঁধায, আম ও বাশবাগানে ঘেব। স্থ/নটি কুহেলিক।-আয্ছয় । 



একদিল শাহ রি 

বট-অশ্বখ গাছে সহম্র সহম্্ বাছুড ঝুলছে »_-তাদেব কাকলীতে অঞ্চলটি 
পর্ণ মমাবোহে আবিষ্ট। এখানে ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হয না। তবে প্রতি 
বধ্ঘব কাজীপাডাব দরগাহে অনুষ্ঠিত উৎসবেব সমষ অর্থাৎ মাঘ মাসে 
এখানে গ্রামেব বাখাঁলগণেব মধ্যে বনভোজনেব অনুষ্ঠান হযে থাকে। 
এই নজবগাহের সেবাযেতগণের ন!ম যথাক্রমে শেখ নেসাব আলী, বিলায়েত 

আলি, শ্রীশশীভূষণ ঘোষ ও বাঁকাউল্লা বিশ্বাস! এখ!নে পীরপুকুর নামে 
একটি পুকুব আছে। এখানে বাখাঁন বালকগণেব বাৎসরিক বনভোজন 
উত্সবের অমষ প্রাষ পীচ-ছষয শত লে/কেব সমাগম হয। ভাতে হিন্দু- 
মুলমান অকলেই অংশ গ্রহণ কবেন। তাছাডা বাৎসরিক উত্সবেব সময় 
'মিলাত' দেওষা হয, কোবান থেকে অংশ বিশেষ প|ঠ কর! হয। 

৯১। হ্ুমাইপুর-_ 
পীব একদিল শাহেব নামে ঝ|রাসত মহকুমাব হুমাইপুবে একটি 

স্থৃতি চিন ছিল বলে শোন। যষ। পাটুলি গ্রামে অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট 
জানা যায় ষে ছমাইপুব গ্রামেব সাধাৰণ কবর স্থানেব পূর্বদিকে পীর 
একছিল শ[হেব নামে একটি স্থৃতিচিহ্ন ছিল। সেটাও ছোট একটি মাটির 

টিপি বিশেষ এবং পীবস|হেবেব হ।তেব ভাং-গুভিব একটি গুলি এইখানে এসে 
পড়েছিল। একথা সকলে তুলে গেছেন বলে তাঁব অভিমত। সে চিপিটীও 
কালক্রমে অবলুণ্ত হযে গেছে। ক্রীভাবত পীর একদিল শাহের হাতের গগুলি' 
এখানে এসে পড়েছিল বলে একটি গ্নোক প্রবাদবপে আজো ব্যব্ঘত হয়। 

৯২] গোবর 

বাংলা! সবকাবেব ১৯৫৩ খুষ্টাব্ষেব গেজেটে উল্লেখ আছে যে পীর 
একদিল শাহেব নামে এই গ্রথমে ছযদিনেব মেল! বস্ত। মেলাটি হত 
ফেব্রুযাবী মাসে, তাতে গডে তিনশত লোকেব সম]বেশ হত। 

১৩। ধলা-_ 
বারাসত মহকুমা অন্তর্গত ধলা গ্রামে পীর একদিল শাহের নাঁমে 

একটি মেলা হত বলে বাংল| সবক]বেব ১৯৫৩ খুষ্টাবেক গেজেটে লিপিবদ্ধ 
আছে। তাতে আবে নিরিষ্ট আছে যে সেখানে প্রতি বংসর মার্চ 

মাসে চাব দিনেব মেলাষ ভিন শভাবিক লে(কেব সমাবেশ হত । সবেজ্মিনে 
তদন্ত কবে জানা যাষ যে, উপবোক্ত তথ্য ব্থার্থ নব । 

--৪ 
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গীব হজবত একদিল শাহ্ বাজীব নাঁমে এ পর্যন্ত একখানি মাত্র কাব্য- 
গ্রদ্থেব সন্ধান পাঁওষ! গেছে । কাব্য খানির নাখপৃষ্ঠা না থাকাষ “গীব একদিল 
শাহ্, কাৰ্য”-_ এইবপ নামকব্ণ কবে নিতে হল। 

গীর একদিল শাহ কাব্যেব বচষিতা কবি আশক মহম্মদ ওবফে হেলু 
মিয়া ৷ তাঁর বসতি ছিল হ্বিপুব নামক গ্রামে। ভণিতায় তিনি 
বলেছেন” 

আশক মোহাম্মদ কহে জেনিবে সবায় | 

হবিপুব গ্রাম বিচে বসত যাঁহাঁর « 

অনেক হুবিপুব নামক গ্র/মেব কোন্ হবিপুবে তান বসতি ছিল তা জান] 
ঢুঃসাধ্য। কবির আব কোন পবিচষ বিশেষতঃ বংশ পরিচয, জন্ম-সাল বা 
তাবিখ গ্রড়তি জান! যায না। তবে ভণিতাঁষ তীব ভক্কি প্রণতঃ কবি হদয়েৰ 

কুম্পষ্ট পরিচষ পাওয়া যায! যথা, - 

আসক মহাম্মদর বলে একদিলেব পাব 
লেহ ভাই আল্লাৰ নাম দেলেতে সদা * (২1৫) 

কিংবা আশক মহান্মদদর কহে একদিলেৰ পায় ॥ 

আপা নবী বল সবে দিন বষে যায় “ (২1৮৪) 

গীব হজবত একদিল শাহেব জীবনী সম্ঘলিত এই পার্টালী কাব্যধানি 

সুবৃহৎ। কাব্যখানি মুদ্রিত। আকুতি ৭২”১৪২”। গ্রন্থখাঁনি এখন খুব 

সম্ভবতঃ একেবাবেই দু্পাপ্য । আমি বাবাসতেব কাজীপাভ! গ্রামেব জনাব 

বাহাব আলী সাহেবেব নিকট থেকে কাজী আজিজাঁব বহমান পাহেবেব 

সহাধতায় উত্ত- ছাপা পুথিখানি আবি্াব কবি। জনাব বাহাঁব আলী সাহেব 

পুত্তকখানি-হস্তাস্তবিত কব্তে বাজী ন! হওয়া আমি তাঁব নকল কৰিরে 

বেখেছি । - তাব নাম পুষ্ঠা নেই। ন্ইে বেশ কবেকটি পুষ্ট প্রথম দিকের 
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তেরো পৃষ্ঠ পরধস্ত নেই এবং শেষেব দিকে একশত ছাব্বিশ পৃষ্ঠাব পর খণ্ডিত। 

হেমেটাক রীতিতে শব সমূহ এবং লেমেটাক বীতিতে পৃষ্টাগুলি সজ্দিত। 

কাব্যখানি নিয়লিখিত পালাষ বিভক্ত ₹-_ 

জন্ম পালা, 

শিক্ষা লাভ পালা, 
ভাকিনীব পালা 
কাঞ্চন নগবেব পালা; 

মুগিদেব পালা, 
হবিণীব পালা, 
ছুটার পালা, 
বড়ুরাব বিডম্বনার পালা, 

এব পব খত্তিত বলে আবে পালা ছিল বিনা জানা যায় না) এতে 
কয়েকটি ধৃয়! আছে, প্রতি অনুচ্ছেদে আছে শিবোনাম! | ৮ 

এইরূপ 

নক ক ০৩৫৮ 
সপ 

বিশেষ কাতব হৈল একদিলেব সাষ ॥ 
বচে পুথি কবিকার একদিলেব পায় * (১১২), পে 

আল্লা নবীর নাঁম এবে বল সর্বজন ॥ 

একদিলেৰ জন্মপাল! হৈল সমাপন * ' ১1১৯) 

গ্রতি পালার আবন্তে 'পালা আবভ্ভ এবং শেষে 'পাল! শেষ এইদ্ষপ 
লিখিত আছে। প্রথম পংক্তিব শেষে ছুই দড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তিব শেষে 
একটি তাঁরকাব চিহ্ন আছে । একই শব্ধ ছুইবাঁব না লিখে কবি একটি শব্দের 

পব'২ লিখেছেন। কাব্যটা দ্বিপদী ও ভ্রিপদী ছন্দে বচিত। 
প্রতি অনুচ্ছেদে আবন্তে খেদার্থে পয়াব; ও “করুণার্থে পয়াব” ইত্যাদি 

লিখিত আছে। 

'গীব একদিল শাহ পাটালী কাব্যখানি বাংলা যুসলমানী ভাষায় 
লিখিত। এতে ইংরেজী শব দৃষ্ট হয না। তবে প্রচুব আরবী, ফাবসী, হিন্দী 
প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
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আরবী, ফারসী ও হিন্দী শব্ধের নমুনা, 

আববী ঃ-_খাঁতেবে, জণ্ডাব, তলব প্রভৃতি । 
ফ।বূসী £_এযাদ, বওযানা বেহুস প্রভৃতি । 

হিন্দী ₹__ডালিষা, বিচে, উত্াবে প্রভৃতি । 

সমগ্র কাব্যখানি বারাসত-বদিবহাটেব আঞ্চলিক ভাষা লিখিত। উক্ত 
অঞ্চলে ব্যবন্ধত বিশেষ কয়েকটী শব্দ এইরূপ £_- 

সাতে অর্থাৎ সাথে বা সঙ্গে 
আস্তে অর্থ আন্তে বা আনিতে 
সোগে অর্থ শোকে বা ছুঃখে 

লিয় অর্থ নিয়ে বা লইযা ইত্যাদি 

বলা বাস্ছল্য, উক্তরূপ শব্দ সমূহ নিবক্ষব সাধারণ গ্রামবাসীই ব্যবহাব করে 
থাকেন ।_এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে। এ কাব্যের আরো কষেকটা 
ভাবৰা-বৈশিই্য নিম্নরূপ ৮ 

১* অনেক স্থলে পদান্তে সমপিকা বা অসমাপিক!ব্রিয়! ব্যবহ্ধত হয়েছে, 

২. বন্থ স্থানে বর্ণাশুদ্ধি আছে, 
৩ প্রবানতঃ সাধুভাষ। এবং কিছু কিছু চলতি ভাষা ব্যবহাব কৰা হয়েছে, 

৪.০ প।ঠাঁনী-স্থরে একাকী বা সদলে গাইবাব উপযোগী, 

€ -সাঁধারণ ভাবে চৌদ্দ অক্ষব-যুক্ত , কোথ|ও কে|থাও পনেবোটি অক্ষবও 

ব্যবহৃত হযেছে। 

ভাষাব নমুনা! এইরূপ £__ 

ছাড়ি যাও মোবে ॥ 

আ্কাঁব দে|হাই লাগে তো'ম!ব উপবে * 

এমত শুনিব। খিদা! নিবিল উদবে ॥ 

একিন কবিষ। সাধন কবিতে ল[গিল + (১1১) 

সংক্ষিপ্ত কাহিনী__ 

সাহান। নগরেব সওদাগব সাহানীব। তীব বিত্তবান সংস|ব পুত্র-অভাবে 

বিষাদমষ। তদীৰ পরী আশক সবি, পুত্র লাভের অ।শাঘ আহার নিদ্রা ত্যাগ 
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কবত; আলা'হ্ তালা ন|মে কঠোব সাধন!ষ নিযুক্ত। একে একে বাব বছব 

অতিক্রান্ত হল,-তিনি অচেতন হযে শধ্যাশায়ী হলে খে!দ|র অ।সন নডে 

উঠুল। আল্লাহ্ তা'ল! তৎক্ষণাৎ জিববিলকে ড]কিষে বৃত্তান্ত জেনে নিলেন 

ং এক লাখ আশী হাজা'ব গীবেব মধ্য থেকে পীব একপ্লি শাছকে মানব 

জনম নিয়ে আশক হুবিব গর্ভে অধিষ্ঠিত হতে নির্দেশ দিলেন। এতে পীর 

একদল শ/হেব আপত্তি ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'লা আডাই দিন পৰে তাকে 

ফিবিযে আনাব আশ্ব/স দিলে একদিল শাহ, তাতে সম্তত হলেন। 

আল্লাব নির্দেশ মত "ছুল/ল" নামক ফুলেব বপ ধবে একটি পারেব মণ্যে 

থেকে 'স।ন' নামক নদীব জলে একদিল শ।হ ভাসতে লাগলেন। বাত্রে স্বপ্নে 

তিনি আশক নুবিকে দর্শন দিলেন। প্রাতঃক]লে সন নদীব ঘাটে এসে 

আশক হুবি সেই ভ৷সমান ফুলের পাত্র দেখে আনন্দিত চিত্তে সেট" ধরলেন 

এবং ফুলেব ভ্রাণ নিলেন। তাতেই তব গর্ভ-সঞ্চব হল। সাহানীহ”্এ সংবাদ 

শুনে খুবই খুশী হলেন। ৃ 
গর্ভবতী আশক হুবিব দশ মাস দশ অবস্থাব মধ্য দিষে অতিবাহিত হা'ল। 

যথা, মমযে তিনি পুত্র-সন্তান প্রসব কবলেন। সাহানীব মিএণ আনন্দেৰ 

আতিশঘ্যে প্াই'কে দক্ষিণা-স্ববপ হাজার টাক।ব থলি দান কবুলেন। আশক- 

স্থরিও আনন্দে তাকে নিজেব গলাব হার, মাণিকেব ছড়া, অঙ্ুরীয় গ্রতৃতি 
দান কবলেন। সাহানীব ধন্ভাগ(ব থেকে লক্ষ টাকা নিয়ে ককিব-বৈফবকে 

দিলেন। বিয়ালিশ বাজনা বেজে উঠ্ল। তিনি লক্ষ টাকাব শিবনি দিলেন 
মসজিদে এবং বল্লেন,_ 

“এবে সে জানিঙ্গ মুই পুত্র বড ধন |” 

নকলে দানে পবিতুষ্ট হযে লাহানীবেব পুত্র একদিল শাহকে আন্তরিক 
আশীর্বাদ কবে প্রস্থান করুল। 

আনন-লহ্রীর মধ্য দিষে একে একে আডাই বোজ পূর্ণ হতে চল্ল। 
প্রতিশ্রতিমত একদিল শাহকে কিবিয়ে আনাব জন্য আল্লাহ্, তান এবার 
খওয়াজ অর্থাৎ তাব দূতকে আদেশ দিলেন। 

থওযাজেব গাষে বিচিত্র পোষাক । তব পাষে খড়ম, হাতে সোনার 

“অ|শাবাডি'। ফকিব বেশে তিনি সাহানীবেব বাডী এসে একদিল শাহ্কে 
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দেখতে চাইলেন। আঁডাই দিনেব শিশুকে ঘরেব বাইবে আনতে সাহানীব 
ত্বীকৃত নন। তাতে খওযাজ বাগান্বিত হযে সাহানীরকে নানারপ ভীতি 
্রদর্শন-করতে শেষ পর্যন্ত সাহানীর তাব পুত্রকে ফকির সাহেবের নিকট 
আনয়ন কবলেন। 

সকলের অলক্ষ্যে আল্লাহর নির্দেশ বিষষে খওযাজ ও একদিল শাহের মধ্যে 

কথোপকথন হল। খওয়াজ, সাহানীবের সঙ্গে ছলনা! করে পীর-স্হ অকম্মাৎ 
অবৃ্থ হবে গেলেন এবং একদিল শাহকে আল/হর দববাবে উপস্থিত কবলেন। 
আল্লাহ, তা'লা তকে বল্লেন £ - একদিলকে মোল্লা আতাব বাড়ীতে নিম্নে 
যাও। লেখানে একদিল শাহ কোরান পাঠ নিকী। খওয়াজ তৎক্ষণাৎ পীরকে 
সঙ্গে নিষে মোল্লা আত|ব নিকট গেলেন এবং আ।লাহর ফব্মানেব কথা আতা 

সাহেবকে জান।লেন। আতা! সাহেব ও তদীয় পত্বী, পুলকিত হৃদয়ে পীরকে 
অভ্যর্থনা জান।লেন। 

অ]তা সাহেবের নিঃসন্তানা পত্বীব বক্ষে ছুগ্ধ সঞ্চারিত হল। দুগ্ধ পোষ্য 
একদল সেই ছুধ পান কবে বর্ধিত হতে লাগলেন। আল্লাহ্র নির্দেশ মত 
লেখানে তিনি কোর/ন পাঠ নিলেন। 

এদিকে ফকির-রূপী খওযাজকে অকন্মাৎ্ অদৃশ্ত হতে দেখে সাহানীরের 
মাথায় যেন বভ্রাঘাত হল। তিনি চীৎকাব করে কেঁদে উঠুলেন। ছুঃদংবাদ 
চারিদিকে ছড়িয়ে পঙতে সকলে হাহাকাব কবৃতে লাগল। আশক হুরি 

পাগলিনীব স্থায় বাড়ীর মধ্যে তুমুল কাণ্ড আরম্ভ কবৃলেন। সাহানীর মাটিতে 
মাখা কুটংলেন, চাঁদর ছি'ডে কৌপিন পরলেন, ছূর্গন্ধ কাথা ছিডে গলায় 
বধলেন, সারা অঙ্গে চুন-কালি মেখে হাডের পুটুলি ও কালে! হাড়ি হাঁতে 
নিয়ে পুত্রের সন্ধানে পথে প-থ এগিয়ে চল্লেন। তিনি বহু স্থান ঘুরে অবশেষে 

.« এলেন সমৃদ্ধশালী কঞ্চনা-নগরে । 

কাঞ্চন! নগরেব রাজা ছত্রজিতেব একমাত্র কন্যা ডাকিনী হলেন সেই বাঁজোর 

_. প্ররিচালিক। ৷ তিনি পবম। সুন্দরী । তিনি একাগ্রমনে কোরান পাঠ করেন। 

তার রাজ্যের' বাজকর্ম কেবল নাবী কর্মী বা সম্পা্দিত হয সেই স্থানকে 
তাই লোকে বলে 'ন্ত্রীমা পটন” । 

ডাকিনী ইতিপুরর্ধ সাহানীরকে ব্বপ্ধে দেখে ভার প্রতি অঙ্থ্রক্তা! হয়েছিলেন । 
তিনি মনে মনে নিজেকে সাহানীরেব প্রতি শমর্পন কবে বিবাহের আকাজ্গায় 
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প্রতীক্ষা! কবছিলেন। সাহানীবেব আগমন-বার্ত। শুনে তিনি খুশী হযে ননম্্ম* 
অর্থাৎ, গণৎকাবকে ডেকে পাঠালেন। 

গণ্থকাৰ্ গণনা কবে জানালেন যে ইনিই ডাকিনীব ইক্গিত সেই সাহানীর। | 
ডাকিনী জিজ্ঞাসা কবলেন”__সাহানীব তো পুত্রশেকে পাগল প্রা তাকে 
কবাযত্ত কবাৰ কৌশল কি? গণৎকাব ভাকিনীকে সখিগণ-পবিবৃতা 
এবং বন্থাভবণে বিভূষিতা হযে সাহ!নীবকে ভুল!তে পবামর্শ দিলেন। ভাকিনী 
সেই পবামর্শ অঙ্যাষী একাগ্র প্রচেষ্টাষ সফলকাম হলেন। সাহানীবের সঙ্গে 
তাঁব বিবাহ হল। সাহানীব কাঞ্চনানগরব ব|জা বলে বিঘোধষিত হলেন। 
রাজদস্পতিব মহাস্থুখে দিন ক।ট্তে লাগ। 

এদিকে পুত্রহাব! জননী আশক ম্বিব ছুঃখে তদীষ সথিদ্বব রুপি ও জিবা 
এবং অমগ্র প্রকৃতি যেন কাদতে লাগ্ল। বিবির ক্রন্দন শুনে গভীব গর্ভেব 
বাছুব নডে উঠল, বৃক্ষেব পাতা ঝাবুল» পাষাণ গলে গেল, বৃক্ষ-লতা এমনকি 

পর্ু-পাখী কাদ্ল। আশক মুবি বললেন,_ 

“মবিব মন্ধিব জিব| মবিব নিশ্চয 1৮ 

' তিনি আত্মহত্যার জন্য খরস্রোতা “সান” নদীতে ঝাঁপ দিলেন, কিন্ত নে 
নদীব পানি শুকিষে গেল। এগিষে গেলেন বিষধব সাপেব মুখে, কিন্তু সাপ 
তাকে দংশন না করে চলে গেল। গভীর জঙ্গলেব দাবাগিতে ঝাপ দিলেন, 

কিন্তু আগুন নিভে “পানি” হযে গেল। হিংক্র বাঘের মুখে এগিষে গেলেন তিনি, 
কিন্ত বাঘ বরং এসে তাকে "সালাম জানিষে প্রস্থান করল। অনাহাব, অনিদ্রা 

ও অত্যধিক ভ্রমণে যখন তব মৃত্যুর্শা উপস্থিত হল তখন খোদাব অ।সন 
আবার টল্্ল। আল্লাহ্ তা'লা ঘটন। জানতে পেবে খওযাজকে ডাকিয়ে 

আনালেন। তিনি পীব একদিলকে অবিলম্বে সাহান! নগবে ফিরিয়ে আন্তে 

খওযাজকে আদেশ দিলেন। খওযাজ সেই আদেশ অন্যাধী মোল্লা আতার 
ঘর থেকে একদ্িলকে এনে তাব মাতা আশক নুবিব নিকট হাজির করুলেন। 

অ।শক হ্থবি প্রথমে পুত্র একদিলকে চিন্তে পারলেন না। পরে পরিচয 
পেষে তিনি ক্ষোভে, অভিম|নে ব্যথিত হষে বল্লেন, 

একধাঁর ছুধ মাষেৰ শুধা! নাহি যাঁষ ॥ 

শত শত মসজিদ দিলে সমান না হয * (১1৮৭) 



৫৬ বাংলা পীব-সহিত্যেব কথা 

গীর একদিল মনে বাথ! পেষে গলবন্ত্র হযে মাযেব কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং 

পা জড়িয়ে ধবে কীদূতে লাগলেন । মা এবাব পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন; 
চারিদিকে নেমে এল আনন্দের জোষার ! আঁশক হ্থরি আপনার হাতে 'খানা, 

তৈরী করে পুত্রকে খাওয।লেন এবং পৰে মাতা-পুত্র একত্রে শন কব্লেন। 

একদিল শাহ, পরম অ।দবে ম!ব গল| জড়িষে ধবে গভীর স্থখে নিপ্রাভিভূত 
হয়ে পড়লেন। 

প্রভাতে কেকিলেব ডাকে পীবেব ঘুম ভেঙে গেল। বাত্রে ত্বপ্পে পিতাকে 
দেখ। অবধি তার মন বিষণ হয়ে অ।ছে। মাতার নিকট তিনি পিতার বিষয়ে 

জিজ্ঞাসা করতে আশক হরি আন্ুপুবিক সমস্ত বেদনাপূর্ণ ঘটনার কথা বিবৃত 
কর্লেন। পীর তৎক্ষণাৎ ধানে বসে পিতাব বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা জেনে 
নিলেন এবং তাকে কিরিষে আনবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্লেন। 

একদিল বল্লেন £₹_-আমি পিতাকে ফিবিষে আন্তে যাব। মাতা প্রথমে 
পুত্রকে কাছ-ছাডা কর্তে র।জী হন নি কিন্ত পবে অন্গমতি দিলেন। 

পীর একদিল গঞ্গাতীবে এদে গগন মণ্ডল, গঙ্ধাদ/স এবং আরো অনেককে 
ডেকে নৌক। আন্তে বল্লন। তার আদেশ অন্সারে মধুকর, চন্দ্রসেন 
প্রভৃতি সাতখ|নি নৌকা যা্র/ব জন্য প্রস্তুত কর। হল। মাতার আশীর্বাদ নিয়ে 

তিনি একজন ফকিরেব বেশে যাত্রা কবূলেন। অশক হ্থরি অনেক দুঃখে 

অনেক বেদনায় পুত্রকে বিদাষ দিলেন। 

নৌবহব ভেসে চল্ল,_লসম।নপুরি, ক।কুর|ই, টুঙ্গিপুব প্রভৃতি কত নগর 
কত জনপদ পর হযে এসে উপস্থিত হুল কাঞ্চন! নগরে ৷ মাঝি-মালারা ডার্গায় 
নেমে রঞ্ধন-উপচ।ব সংগ্রহে ব্যাপৃত হুল। তাদের আগমনে কাঞ্চন! নগরের 

চারিধিকে স1ডা পডে গেল। দলে দলে লেক এসে হাজির হল তীর্দেবকে 

দেখব।র জন্ত । সকলে দেখ.ল,-_ 

পূর্ণিমার চন্্র জিনে একদিল ববণ ॥ 
ববির কিবন নহে তাহাব সমন * 

একদিল গলে বস্ত্র দিষে জোড হাতে পিত|ব সামনে গিয়ে দাড়ালেন । 

- সাহানীৰ প্রথমে পুত্রকে চিনতে পাবলেন ন|॥ পরে সমস্ত বিববণ শুনে তিনি 
ব্রবীভূত হলেন এবং আনন্দাতিশয্যে কেঁদে ফেল্লেন। পিও।"পুত্রের মিলন হুল! 
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পিতা-পুত্রে এক|সনে আহাবে বস্লেন। একদল অঙ্গবোধ জানলেন 
পিতাঁকে দেশে ফিবে যাবাব জন্ত। পিতা তাতে সমমত হলেন এবং পুত্রকে 
বঙ্গে কবে ডাকিনীব নিকট গেলেন । 

ডাকিনী ছিলেন বাজদরবাবে। তিনি একদিলেব পবিচয পেষে চম্ত্কুত 
হলেন এবং ত|দের প্রস্ত/ব শুনে বল্লেন” 

তুমি তে৷ জান না৷ হ্ব/মী ন[বীর গ্েসাই॥ 

স্বামী বিনা নাবীদেব কোন লক্ষ্য নাই * 

অবশেষে ড।কিনী পীতান্ববী শ।ডী পৰে, অন্যান্ত অলঙ্কাবে হুসজ্জিতা হয়ে 
স্বমী ও সতিন পুত্রেব অন্গামিনী হলেন। সতিন সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ছিল 

ডাঁকিনীব। একদিল তার নিবসন কবলেন। ভাকিনী নৌকায় আরোহণ 
কবে পুত্রকে কে।লে নিষে বসলেন। নৌবহব বন্রনদী, গোবা৷ নদী, বেলপুর, 
সষ্টিরাজ প্রভৃতি পণচ[তে ফেলে এসে উপস্থিত হল গন্তব্যস্থলে। 

আশক হবি অধীর 'আগগ্রহে একদিলের প্রত্যাগমনেব পথ পানে চেয়ে 

রোদন করছিলেন! দুব থেকে একদিলকে আস্তে দেখে তাঁর দেহে যেন 
নতুন প্রাণেব স্ব হল। পীর এবাব মাতাব নিকট এসে পিতা ও মতিন 
ড/কিনীব আগমন বার্তা জান্গালেন। সতিনকে আন্বাৰ জন্য যদি অভিযোগ 
করেন তাই পূর্বেই তিনি মাত|কে জানালেন,”_ | 

গুণাগার হব তবে আলার ঘববাঁবে * 

আশক হরি জান|লেন, তুমি ফিবেছ তা-ই আমার যথেষ্ঠ । তোমাব 
পিত।কে যিনি সবত্বে বেখেছিলেন তিনি আমাৰ ভগিনী, তিনিও আমার 
গ্রাণাধিক। 

আক হবি ও ডকিনী ছুই ভাগিনীব গ্য/ষ পবন্পর পবস্পবের নিকট 
আদান-প্রদান কবলেন। 

পুত্রেব আবেদনে মত! আশক সবি বিন! আগুনে খানা প্রস্তুত কবলেন। 
আ।শক জুরি, 

কোলে কবি ভাঁকিনীব ধোওবাইল হাত ॥ 

ছুই বহিন একাস্তরে বসে খায় ভাত - 



৫৮. বাংল। গীব সাহিত্যের কথা 

তাবপর তাঁর। সকলে নিজ নিজ কক্ষে নিদ্র/র উদ্দেশ্তে গমন কবলেন। 
বাত্রে ব্বপ্পে আল্লহ, তাল|র নির্দেশ হল পীর একদিল চট্রগ্রামে গিষে 

মুশিদেব সেবায় নিযুক্ত হোক । প্রভাতে নিপ্রাভক্ব হলে একদ্দিল চট্টগ্রামে 
যাবার উদ্মোগ কবংলেন। এখবব রটে গেল দ্রুত গতিতে । চারিদিকে শোকেব 

ছায়৷ নেমে এল। আশক হ্ুবি পবেৰ বাত্রিতে একদিলকে পাহাবা দিষে 

অটিকে রাখতে চাইলেন কিন্তু শেষ পর্ধস্ত তিনি নিদ্রাভিভূত হযে পড়ায পীব 
গৃহত্যাগ করে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করলেন । 

চট্টগ্রামে এনে পীর একদিল শাহ দেখেন যে বদর পীব, খ|খাল বালক বপে 

অন্থান্ত রাখালদের সঙ্গে খেলা কবছেন। রাখাল বালক বলে তাকে একদিল 
শাহ উপহাস করায় ব্দরপীৰ অকল্মাৎ অনৃন্ত হযে গেলেন। একদল শাহ 

অনেক. অন্থসন্ধান করেও বদবগীবকে দেখতে পেলেন না। তিনি সকষা নামক 

এক ব্যক্তির বাড়ীব নিকট কবর নিষেছেন বলে জানতে পাবলেন। সাথে স।থে 
একদিল গেলেন সরুয়।র বাঁভী এবং সরুযাকে সঙ্গে নিয়ে বদব পীবের সেই কবরে 
গেলেন। সেখানে বদর পীরের সাক্ষাত পাওয়ার জন্ত অনেক বোন করলেন 
কিন্ত কোন সাভা পেলেন না। কবর খুঁড়ে দেখেন পীরের দেহ গলিত শবে 
পরিণত হযেছে। সিন্ধুকে সেই গলিত দেহকে ভরে নিষে মাথায করে পীর 
এক্দিল ভ্রমণ করতে লাগলেন। অনাহাবে অনিদ্রায় একদল মরণোন্থুখ 
হুলেন। অবশেষে তিনি মরবার জন্য আগুনে ঝাপ দিলেন, কিন্তু হাষ! 
আগুন ফুল হষে গেল। 

এবার বদরপীর সদ হলেন। তিনি একদিলকে দর্শন দিলেন। সমস্ত 

বিবরণ স্তনে তিনি একদিল শাহকে মুবিদ করে নিলেন এবং দীক্ষা, দিলেন ;_ 

ফকিবেব যত হুদ ব্দর কাছে ছিল ॥ 

স্কলি একদিল তরে সা বদর দিল * (১1১৪৪) 

গুরু শিল্তে একত্রে ছযমাস থাক!র পর একদি্ শাহ, গুকব আশীর্বাদ 

নিয়ে বিদায় হলেন। 

গীর একদিল শাহ্. চল/র পথে এসে হাজির হুলেন এক গভীর অরণ্যে। 

সেখ!নে এক হবিণী তার আডাই দিবসের ছুটি শিশু সন্তানকে নিষে বাদ 

কবছিল। পিপ|স।র্ হয়ে হরিণী জল পান কবতে কালিন্দী নদীতে গেলে, 
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রাজা নছির!য সেখানে শিকাবে এসে স্থধে/গম্তন হবিণীকে বন্দী কবেছিলেন। 

হুবিপীর শিশুদ্বয ম]কে দীর্ঘক্ষণ না দেখে কেঁদে আকুল হল। এমন সময় তার! 
দেখতে পেল পীর একদিল শাহকে । তাব! কেঁদে গিষে পডল পীরের পায়ে। 
পীর তাদের ম[কে উদ্ধার করে দেবার কথা দ্িলেন। সেজন্তে তিনি তৎক্ষণাৎ 
রাঁজবাটা-অভিমুখে রওনা! হলেন। 

্রাঙ্মণ বাজা নছিরাম অতি দুর্দান্ত প্রকৃতিব লোক। তিনি মুসলমানের 

মুখ দর্শন করেন না। একদিল শাহ, বাজবাটাতে এসে জিগ্লীর ছাড়তে নছিরাম 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠুলেন। পীবকে বন্দী করাব জন্য তিনি কোটালকে আদেশ 

দিলেন। বল্লেন, পবদিন কাছাবীতে এনে তাকে হত্যা কবা হবে। 
কোটাঁল গিষে পীরকে বন্দী কবে আন্ল এবং তাঁকে হাতে কড়া, পায়ে 

বেড়ী, গ্রলাষ জিঞ্জিব ও বুকে পাষাণ চাপা দিযে বন্দীশালায সেই হরিণীব ঘরে 
আবদ্ধ করে বাখল। কিন্তু পীর একদিল আল্লাব কৃপাষ বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজ 

দেং-জ্যোতিতে কাবাগার আলোকিত করে অবস্থান কবৃতে লাগলেন! ' 
পরদিন যথাসময়ে বাজসভা বদ্ল। রাজার আদেশে ফকিরকে 'আন্তে 

কারাগারে গিষে কোটাল, পীরেব'সে অপবপ বপ দেখে যুদ্ছিত হয়ে পড়ল। 
সংবাদ শ্তনে রাজা নিজে গেলেন কারাগাবে। বাজাও সে দৃশ্ঠ দেখে তো! 

অবাক। তিনি ত্রাসে জোড় হস্তে বল্লেন »_ 

ক্ষমা কব অপবাধ কবিয়াছি ভাবি * 

পীর সদয় হলেন এবং ঝ/জ!কে অনেক বিষষে উপদেশ দিয়ে হুরিনীর মুক্তি 
চাইলেন। রাজা প্রথমে তাতে স্বীকৃত হলেন না। পবে হবিণীকে নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে ফিবিষে দেবার গ্রতিশ্রুতিতে বাজ! তাকে মুক্ত করে দিলেন। 
নির্দিষ্ট সময পাব হতে না হতে দেখা গেল, হুরিণী তাব শিশু সম্তানগণকে দুধ 
খাইয়ে যথ/সময়ে কিরে এসেছে। রাজা তখন গভীব ভাবে পীর একদিল শাহের 
মহত্বের পরিচয় পেলেন। তিনি কেঁদে এসে পড়লেন পীরের পায়েব ওপর 

পীর তখন নছিবামকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। নছিবামের মুসলমানী 
নাম হল দিন মামুদ। 

দিন মামুদ লক্ষ টাকা খবচ কবে সেখানে মসজিদ্ব নির্াণ করে দিলেন, 
আগঠারোটি খাদি কোরবানি কবে পীরেব নামে শিবনি দিলেন, এবং শিরনি 



৬০ বাংল। পীব সাহিত্যেব কথ! 

আহ|রেব পব গীবৰ শষন কবলে বজা নিজ হাতে তকে চাঁমবেব সাহায্যে 
বাতাস দিতে লাগলেন । 

রাত্রি প্রভাত হল। গীব গজোখ|ন কবুলেন। নামাজ সমাপ্ত কৰে ব!জ। 

তর ক।ছে উপস্থিত হলেন। এবাব গীব একদিল, বাজ।ব কাছে বিদায় 

চাইলেন। ব/জা বল্লেন ,_এ বাজ্য আপন/ব”৮_ আপনি এখানে থাকুন। 
বাজাব অন্থবেধ রক্ষা ন। করে তিনি বল্লেন, 

তের। ব।জ্যে নাহি প্রযোজন ॥ 

পৃথিবী ভুডিঘ| রাজ্য দিছে নিরাুন * 

, বাজ! দিন মামুদের বাজত্ব থেকে বিদায নিষে সাদ। ম[ছিব রূপ ধবে একদিল 
পীব উডে এসে উপস্থিত হলেন অ(নেযাব্পুর পবগণাঁয়। 

আনোয়াবপুর পবগণাঁষ এসে গীব একদিল শাহ, এক বালক-ফকিবের বপ 
ধাৰণ করলেন। এখানকাৰ প্রাকৃতিক সৌন্দরধ্য তাকে মুগ্ধ কর্ল। আনওযাব- 
পুরেব অধিকর্ত/ব ন[ম “মন্দির' বায। ধনধান্তে পূর্ণ তাব রাজত্বে স্থখ বিন! 
কেউ ছুঃখ জানে না। ভিক্ষুক দেখলে তাকে কেউ ভিক্ষা দেয় ন! পরন্ত লাঠি 
নিষে তাড়িষেদেয। পীব একদিল শাহ ভিক্ষাব ছলে লোঁক চবিত্র জানতে 
চাইলেন। কোথাও তিনি ভিক্ষা না পেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হযে পথিমধ্যে রাখাল- 

গণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 

“বল এখা অ|ছে কি মোমিন মুসলমানি * 

বাখাঁল বাঁলকগণ তাঁকে ষেখানকাব ছুটি মগ্ডলেব বাড়ীতে যাবাব পরামর্শ 

দিল। তারা ছুটি মগ্ডলেব গুণবতী পত্রী “সম্পতি' নায়ী মহিলাৰ অতিথি- 

পরাণতার্ ও ধর্সপ্রাণত!ব কথ।ও বল্ল। 
বেলা তখন ছুই প্রহর, ছুটা মণ্ডল গেছেন ব1জদববাবে ৷ এমন সময পীব 

একদিল, ছুটি মণ্ডলেব ব[ডীতে উপস্থিত হে “সম্পতি'ব নিকট নিজের ক্ষুখাব 

কথ! জানালেন । নিঃসন্তান! সম্পতিব নাবীদয বেদনায় ব্যাকুল হল। সম্পতি 
জান্তে চাইলেন সেই রাখাল বালকেব পরিচষ। বালক জানালেন যে তব 

কেউ নেই। কোন মুনলম|ন তাঁকে বাখালবপে রাখলে তিনি সেখানে থাকুবেন। 

পুনবায় তিনি তাঁব ক্ষুবার কথ! জানতে সম্পতি সহান্ত্তিতে মনে মনে কেদে 
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ফেললেন। সম্পতি তৎক্ষণ।ৎ তাঁকে “অজু” কবাব "পানি, দিলেন এবং 

বিশ্রাম কবতে বলে খানা প্রস্তুত কবতে গেলেন! 

গীর একদিন সেখানে অবস্থান না কবে অন্যদিকে এগিষে চললেন। তিনি 

পথিমধ্যকা'র এক শু কদমতলাষ এসে থামলেন এবং সেখানে বসে 

আল্লাহতালাব প্রতি প্রার্থনা কবতে লাগলেন । 

'সম্পতি' ক্ষীব প্রস্তত কবে ফকির বালকেব সন্ধানে এসে দেখেন যে বালক 

সেখানে নেই। অনেক অনুসন্ধানেও তকে প1ওষা গেল না। এমন সময ছুটি 
মণ্ডল বাজ-দববাৰ থেকে এলেন ফিবে। তিনিও বিষষটি অবগত হুলেন। 

শুনেই তিনি ব্যঘিত হলেন। সে বাঁতে ছুটি মণ্ডল কিছু অতিথি সংকাব কবলেন 
এবং আপনাব শষ্য! তায।গ কবে ভূম।সনে বাত্রি যাপন করলেন। সম্পতিও 

অভুক্ত অবস্থায কাদতে কাদতে অচল বিছিষে মাটিতে শযন কবলেন। 
সে বাতে স্বপ্রে গীর ও সম্পতিব মধ্যে একবাব সাক্ষাতকাব হুল। 
পবদিন দেখ! গেল বাঁজ-দববাবে হিসাবে খাতাষ ছুটি খার নামে বাইশ 

হাজাব টাকা বকেষ! বযেছে। তা! দেখে ছুটি খাব প্রতি ঈর্ধা-পবাষণ জনৈক 
রা্মণ দেওয়ান, সেবেস্তাব কাগজ-পত্র লুকিষে ফেল্লেন। এদিকে পীর 
একদিল শাহেব ইচ্ছাষ ছুটি খাব বিরুদ্ধে গ্রজাগণেব মধ্যেও অসন্তোষ দেখা 
দ্িল। প্রজাগণ এসে ছুটি খ|ব বিবদ্ধে বাঁজদববাদব নালিশ করে গেল। 

তাৰ অপরাধ এই যে তাবই বড ভাই বডু মণ্ডল নাকি তাদেবকে খুব 

অত্যাচার করেছে। 

রাজা, ছুটি খাব সমস্ত কাজ খুব সন্থষ্ট। তা ছাডা তিনি নানা কারণে 
ছটি খাব নিকট কৃতজ্ঞ। ত।ই তিনি নিবপবাধ ছুটি খাব উপব কঠোব হতে 

পাবছেন না। তাতে প্রজাগণ অসন্তষ্ট হযে দববাব ত্যাগ করল। বাজ! 
অগত্যা প্রজাগণের সন্থষ্টি বিধনেব জন্য ছুটি খাঁকে বেধে আনতে কালু 

কোটালকে আদেশ দিলেন! কালু কে।টাল সে আদেশ পালন কবতে 
ছটি খাব বাড়ী গেল। তাঁকে দেখে সকলে বিস্মযে হতব|ক্ হযে গেল। 
পূর্ব দিনে বাইশ হ।জাব ট|কা জম। কিখে দেওযাঁৰ পবে কি ভাবে বকেযা 
পডতে পাবে তা ছটি খা ভেবেই পেলেন না। 

কালু কোটালের সাথে হাত বাঁধা অবস্থা ছুটি খ! চলেছেন বাজ দরবারে । 

গ্রামবাসীগণ বলতে লাগল »_আনোঁবাবপুবে তো ছুটি খাব কোন শব্র 



৬২ বাংলা গীব সাহিত্যের কথা 

নেই”_-তবে তার অজ এ'দশ| কেন? গ্রামেব বমণীগণ বড খাব অসদাচবণ 
স্মরণ করে বলল *_বড়য/র যদি এমন দশা হত তবে বডই ভাল হত। 

রাজ দরব।রে বন্দী অবস্থায যাওষার্ পথে ছুটি খা! একটি শু কদস্ব 
বৃক্ষেব তলে এক বাখাল বলিককে দেখতে পেলেন! পিতৃ-স্ুলভ বাৎদল্যে 

ছুটি খ। তা কাছে গেলেন এবং তা পবিচষ নিবে জানিতে প!বলেন যে 

সেবালক কোনও মুসলমান পবিবাবে মেহনত প্রদানের পরিবর্তে থাকতে 
চায়। ছুটি খ! তৎক্ষণাৎ সেই বালককে গ্রহণ কবতে সম্মত হলেন! 

বালক এবার ছটি খ!ব বন্ধন দশাব কথা জানত চাইলো । ছুটি খ! 

তাঁর বন্ধন দশাঁব আহুপূিক ঘটনা বালককে বললেন। সব শুনে বালক 
জানালো যে'তিনি যদি গীব একদিল শাহের নামে শিরনি দিতে গ্রতিশ্রত 
হন তবে অবশ্তই তাঁর মুদ্ষিল আসান হবে। ছুটি খ। তা কবতে প্রতিশ্রুত 
হযে বাঁজ দববাঁরে গেলেন । 

, লীরের অলৌকিক ক্ষমতাঁষ বাজ-দরবারের খাতাষ লেখা বকেষা উত্তল 
হয়ে গেল-। খাতার বকেষ। উত্তল দেখে বাজা তো অবাক! লল্জায তিনি 
মাথা হেট কবলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের মাথার পাগডী খুলে ছুটি খাব 
মাথায় পবিষে আলিঙ্গন কঘলেন। 

ছুটি খ' হৃষ্ট মনে বাজ দববাব থেকে ফিবে এলেন সেই বালক যেখানে 
ছিল সেখানে | কিন্তু কি আশ্চর্য! সে শুক কদম্ব বৃক্ষ গেল কোথা! তার 

পরিবর্তে সেখানে সতেজ ভালপালায স্থশোভিত কদম্ব বৃক্ষ এলো কি কবে 
সাত বসবের বালকই ব! এই মুহূর্তে কিকপে বাবে! বছরেব কিখে।ব হলে]! 

তিনি আকুল হযে কেঁদে উঠলেন। 

দয়ালু পীব এব।র নিজেকে ধব। দিলেন এবং পুনবাব সাত বসবে বালকের 

বূপ ধবে ছুটি খাব বাডী গেলেন। এব পবও গীব নানাবপ পবীন্দাব দ্বাব! 
ছুটি খাঁর ভক্তিব বিশুদ্ধতা চাই করতে চ।ইলেন। 

ছুটি খাব ভাই বড খাঁব বড আশা, নিঃসন্তান! ছুটি দম্পতির মৃত্যুব পর 

সমস্ত ধন সম্পদ সে একাই ভোগ করবে। পোস্ুপুত্র বাখাল বালকের 

উপস্থিতে সেই আ.শা-ভন্বেব আশঙ্কাৰ বড, খ1 হিংক্র হযে উঠল। তাই সে 
গরু চবাবাঁব অনুহাতে বনেব মধ্যে লাঠিব ঘাষে অথবা! অদ্ধতূপে নিদ্দেপ কঁবে 

বালক পীবকে হত্যা! কব্তে মনস্থ করল। 
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অন্তর্যামী পীর এ সবই জানতে পাঁবলেন। তিনি পবদিন গো-পাঁল নিষে 
মাঠে চত্রাবাব জন্ত চলেছেন। পথে অনেক বাখাঁল বালকেব সঙ্গে তার 

সাক্ষাৎহল। তাঁদের সঞ্ধে তিনি উথ্ড। নামক বনে এলেন। সেখানে 

গোপাল ছেডে তিনি বাখাল বা'লকগণেব সাথে ক্রীডাষ রত হলেন। সকলে 
একদিল শাহেব নিকট বাব বাব পবাজিত হল। মনে মনে তাবা জুদ্ধ হযে 
ভাব সাথে আব খেলতে রাজী হল না । একজন রাখাল বিদ্দেপেব সবে মন্তব্য 
করল £ একদিলেব নিশ্চয ভোজ বাজাব যাছুবিদ্ভা জানা আছে। বিদ্রপের 

জবাব দিতে একদিল শাহ, অনেক বিচিত্র বাঘের সমাবেশ করলেন। সেইসব 
বাধে নাম »_খালদৌডা, হালিষা, নিহালা প্রভৃতি । রাখালগণ ভযে, এবার 
গীবেব কাছে আত্ম-সমর্পণ কবল। পীব তাদেরকে কষেকটি বাঘ-তামাশাও 
দেখালেন । 

এইসব ঘটনা'র কথা! বড, খাব কানে গেল। (সক্রুদ্ধ হলো! এবং পীরের 
সাথে কিছু অসদ্আচবণ কবল। পীর সেদিকে ভ্রাক্ষেপ করলেন না। বধং 

তিনি নানা প্রকাবে ছুটি খা! ও তদীষ পত্বী সম্পতিব বিশ্তদ্ধ ভক্তিব পৰীক্ষা 
কবে খুসী হলেন। 

গীব একবাৰ গৌ-পাঁল নিষে গেলেন কদমতলিব বনে। সেখানে তাদেব 
চরাতে চবাঁতে দেখতে পেলেন ফসলে পবিপূর্ণ এক ধানখেত। ধান-খেতেব 
মালিকেব নাম কুঙব শাহ্। তিনি দক্ষিণ আনোষারপুরে বাস করেন? . সেই 
জমিব মালিক কুঙব শাহ্কে দেখবার জন্ত তিনি এক কৌশল অবলম্বন 
কবলেন। গীব সেই ধানগ[ছ গক দিষে খাওযাঁলেন। 

ফসল ক্ষতিব সংব!দ গেল কুঙ্ব শাহেব কাছে । কুঙর শাহ নিজে এসে 

একদিল শাহকে তিরস্কাব করলেন। একদিল শাহ্, বিনীতভাবে জানালেন যে 
ভাব অন্যাষ হযেছে, তাঁকে ক্ষমা করা হোঁক। কুঙব শাহ বডয়াব বিডদ্বনার 

কথা স্মবণ কবে একটদিলকে লাঠি দ্বাবা ম|বতে গেলেন। একদিল দৃতায় 
তাবও প্রতিবাদ কবস্লন। তখন কুঙব শাহ্ লাল কাঁধে নিষে রাজ দরবারে 
অভিযোগ পেশ কবলেন। 

বাজা জুদ্ধ হযে একদিলেব পলক ছুটি খাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ 

কব্নেন। ছুটি খা বুঝালেন,_এটি পীরেরই লীলা । 



৬৪ বাংল! পীব সাহিত্যেব কথ। 

পীব একদিল এসব ধ্যানযে!গে জেনে অুশ্ঠভাবে চলে গেলেন লক্ষ্মী দেবীর 
নিকট | লক্ষী দেবী তীকে সাদবে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁব অ|গমনেব 
কবণ জান্তে চ,ইলেন। ধন খেতেব ঘটন|টি বলে এ ব্য/পাবে পীর 
চাইলেন লক্ষীর সাহায্য। লক্ষী সানন্দে তাকে সাহায্য কবতে চাইলেন। 
বিলম্ব না করে রথ যোগে উভবে গেলেন ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র দেব অতীন্গা 
জানতে পেবে সেই জমিতে বাবি বর্ষণ কবলেন। 

গীবেব দোযাষ অব লক্মীৰ ববেতে ॥ 

যেমন অ|ছিল ধান হুইল সেই মতে * 

পবদিন বাজ দববাবে বার্দী-বিবাদী উপস্থিত হল। গীব একদিল শাহ্ও 
উপস্থিত হলেন। ফসলেব ক্ষতি হুযনি বলে একদিল শাহ. দৃচ অভিমত 
প্রকাশ কবূলে বাজ! তা সবেজমিনে তাদস্ত করাব জন্য চীর্দ খা, মনোহব 
খাঁ, শুকদেব ও নবহবি নাঁমক চাঁব ব্যক্তিকে পাঠালেন । 

তদন্তকারীগণ এসে দেখলেন যে শস্তেব কোন ক্ষতি হয নি। বাজদববরে 
ফিবে তী'রা যথাযথ বিববণ দিলেন। সকলে তো! হুতবাকৃ। বাজা তখন 
একদিল শাহেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবলেন এবং ছুটি খাব পাষেব বেডী 
কুঙর শাহেব পাষে পরাতে আদেশ দিলেন। ছুটি খা, একদিল শাহাক 
কোলে নিষে, বাজ-প্রদত্ত ঘোড।য চডে গৃহে কফিবে এলেন। পথিমধ্যে 
বন্ড, তাঁকে কটু কথা বল্লে ছুটি খা বড়ুকে জুত। দিযে প্রহ।ব কবলেন। 

জুতাঁব প্রহ।ব পেষে ক্রোখে বড়ু চলে গেল খ্রশ্ুব বাড়ী। পবদিন 

সে গেল ব|জদববাবে ছুটি খাঁব বিরুদ্ধে নালিশ কবতে। বাজা পূর্বেই 
বড়র কুকীত্তির কথা শুনেছিলেন। বাঁজা তখন মহাপাত্রকে ড|কিয়ে 
বড, ও ছুটিব সম্পত্তিব ভাগাভাগিব ব্যবস্থা কবে দিলেন । ভাগ বাঁটোযাবাব 
জন্য সমস্ত মাল-পত্র ঘবেব বাইবে আন হল। (পুঁথি এখানেই খণ্ডিত 
হয়েছে )। 

পীব হজবত একদিল শাহ বাজীব চবিভ্রকেন্দ্রিক এই স্থবৃহৎ পাঁচালী 
কাব্যের আবস্তে বিশেষতঃ জন্মপ|লষ আল1হ-মাহাত্ম্য প্রচ/বিত হযেছে। 

শিক্ষালাভ পালও আরল/হ্ মাহাল্ম্য-জ্ঞ/পক। ড]কিনীব প|ল/ব বাজকন্যা 

ডাকিনীব কথা, কাঞ্চন নগবেব গালাষ সাহানীব ও ভাকিনীব প্রণম কথা, 
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মুবশিদেব পালা ব্দব গীবেব মাহাজ্মা-কখা, হুবিণীব পালা ও" ছটি'ব 
পালায ইসলাম এবং একদিল শহেব মাহাস্ম্য-কথ লিখিত হযেছে। এ সবেব 
ওপবে বস বিচাবে কাব্যখানি বাৎ্সল্য বসেব উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

জন্মপালাষ পুত্রেব জন্য আল্লাহ তালাব নিকট অশক হ্ুবিব যে আকুল 
প্রার্থনা ত৷ প্রত্যেক সম্তানকামী যাতাব মর্নকখা। পুত্রবিহনে তাৰ জীবনই 
বৃথা ,_পুত্র বিহনে ধনবান সাহানীব সদ|গবেব সংসার নিঘাকণ বিষাদাচ্ছন্ন। 

পুত্রহাবা ও ন্বামীহারা আশক হ্ববিব বাব বছবেব সাধনায যে দশ! হযেছিল 
তার বিববণ কৃষ্ণবিরহিনী শ্রীবাধাব দশ দশাঁব কথা প্রবণ কবিষে দেষ। 

এই পালাষ চণ্তীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল কাব্যাদর্শে দেব-শিশ্তব মর্তে অগমনেব 

স্তাফ আল্লাহ, তা'লার নির্দেশে গীব একদিল শাহেব মর্তে জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত 
বষেছে। এই পালা আবে ম্মবণ কবিষে দেষ গর্ভবতী নাবীব দশমাসেব 
দশ অবস্থার কথা। নাবীগণের পবিধেষ ষে সব গহনাৰ বিববণ এই 

কাহিনীতে দেওষা হযেছে সেগুলি উল্লেখযোগ্য! যথা,_গলাব হাব, স্থবর্ণেব 
মালা, কানে জন্য স্থবর্ণেব কলি, স্থবর্ণেব চাদব, মাণিকের ছডা, ঝুমকা, 
তোডা, হাসলি, যাদলি, বাজুবদ্ধ, পাসলী, অনগুরীয, কে|মবেব বনুলতী, 
সথবর্ণেব কক্কন, সিতাপাি, শাড়ী, সিন্দুব, কাজল প্রভৃতি। এই-অংশে 
অলঙ্কার-বছুল ছুটি পংক্তি এইবপ »_ 

চন্দনেব বিন্দু দিল সিন্দুবেব কোলে ॥ 
চন্্রমা উদ্য যেন গঞ্জন মগ্ডলে “ (১1১৭) 

শিক্ষালাভ পালাষ দেখা যাষ আল্লাহ, তালা আপন-মাহাত্ময বিবৃত 
কবছেন ৮ 

এলাহি বলেন খোওাজ শোন মেবা ঠাই , 
ত্রিভুবনেব লক্ষ্য আমি আমাব লক্ষ্য নাই * 

কে বুঝিতে পাবে খোওাজ আমার চবিত্র॥ 

মনুম্ত মবে মন্ষ্য ক[ন্দে সে হয পবিত্র « 
ঘষা মাযা থাকিত যদি মেবা শবীবেতে ॥ 

ছুনিষাৰ কাঁবব|ব পাবি কি বানাতে * - 

দয়া হইতে যদি আমি ফিব|ই নষান ॥ - 

থান খান হইষা পডে জমিন আছমান * (১1২০১ ২১) ্ 

শী 



৬৬ বাংলা গীব-সাহিত্যেব কথ! 

যাতা-পিতাব সঙ্গে পুত্রেব বিচ্ছেদে দকণ যে মর্মবিদারক অবস্থা 
সুট্টি হয সেই ককণ চিত্র এখানে প্রকটবপে অঙ্কিত হযেছে। গীবেব সে 
কি হদয বিদাবী বেদনা তব মাতা-পিত|ব জন্ত। তব ছুঃখে বাঘ ও 
বাঘিনী পর্বস্ত কাদল। পিতা দাহানীবেব অবস্থ। বন্ততঃ পাগলেব গ্রায। 
তিনি চোখ বন্ধ করে কীাদছেন” চোখ দিযে অবিবল ঝবৃছে অশ্রধারা। 
চাদব ছিডে তিনি কৌপিন পবেছেন, গলাষ বেঁধেছেন ডা দূর্গন্ধ কথা, 
স|রা অঙ্গে চুণকালি, হাঁতে হাঁভেব গাট্বী আব ভাঙা কালো হাডি। 
কবিব এই চিন্রাক্মন বাস্তবতাসম্মত। 

ডাকিনীর পালাষ কেবলমান্্র নাবী পবিচালিত বাজত্বেব বর্ণনা প্রদান 
কবির বিশেষ কল্পনা শক্তিব পবিচাষক। এই পর্ধে বিশেষ ভাবে লক্গণীয 
ঘটন1 এই যে--উক্ত বাজে] হিন্দু নামধারী বাঁজা ছত্রজিতের কন্ঠা। ডাঁকিনীব 

ফোবাঁণকেতাঁৰ বিনে অস্তে নাহি মন॥ 

গাচ ওক্ত নামাজ পডে খোদাব কাবণ * (১1৪৮) 

অথচ. ভাঁকিনী ব্রাক্মণের গণনাষ বিশ্বাসী। আঁবো আশ্চর্য ঘটনা 
এই যে তিনি পূর্বান্থেই মুসলমান ধর্মীষ এক ব্যক্তিকে আপনাব পতিরূপে 
গ্রথণ করেছেন। কোন ধর্মীষ সংস্কার তাব মনকে এই অভীগ্মা' থেকে 

বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি! সাহানীবের ভ্ত্ী-পুত্র আছে একথ! জেনেও তিনি 

বিচল্তি হলেন না। বরং সাহানীবকে বাজ-নিংহাসনে বসালেন এবং 

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। গ্রন্থখাঁনি বাৎসল্য রসেব ভিভিতে রচিত 

হিন্দুমুলমানের তৎকালীন এঁক্যবদ্ধ জীবনেব কাব্য। কবি হয়ত সে 

সময় যেমন ছিল তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই দেখিষেছেন। হিন্দুব সহিত 

মুললমানের বিবাহ এবং হিন্দুব ধর্সান্তব গ্রহণেব ঘটনা__যেন যা ঘটেছে 

ত1 ঈশ্ববেব ইচ্ছা ঘটেছে। সে জন্য সামাজিক বিবোধিতাব কোন 

স্থান মেখানে ছিল না। যে সকল সংস্কাব আজ-কালকাব দিনে হিন্দু 

মুসলনানের মধ্যে বিরোধ স্থ্টি কবে থাকে তাব কোন দৃষ্টান্ত এই কাহিনীতে 

পাওয়া যাষ না। কাঁধ বোধ কবি, কবিব ইচ্ছাঁ_বিবোধ অপেক্ষা 

মিলনকে ₹ড কবে দেখাঁনোৌ। অথবা আজকাব মত সামান্য কাবণে সেকালে 

বিরোধ হত না। এই কাব্য তাব অন্যতম প্রমাণ বলে মনে হ্য। 



৫ 

একদিল শাহ. ৬৭ 

একদিল শাহেব মতা বিবি আশক নুবি পুত্রশোকে বিহ্বল, অচেতন। 

পুত্রেব বিবহে আশক হুবি যখন মবণোদ্ুখ তখন আঁন্লাব আসন কম্পিত হল। 

আল্লাহ্. তাঁ'লা ডেকে পাঠালেন খওয়াঁজকে । তব নির্দেশ এক দিলকে ফিবিষে 

দাও তাব মাষেব কোলে ৷ 

একদিল শাহ. এতদিনে মোল্লা আতাব ঘবে সন্তানবৎ শিক্ষা-লাভে ব্যাপৃত 

ছিলেন। আন্রাহ্ব নির্দেশে খওযাজ তৎক্ষণাৎ গেলেন আতাঁব কাছে এবং 

সেখান থেকে একদিলকে ফিবিষে এনে পৌছে দিলেন আশক হ্ুবিব নিকট। 
আশক ুবি অব্যর্থ মৃত্যুব হাত থেকে বক্ষা পেলেন। 

গীব একদিল শাহ্, কাব্যেব কাঞ্চন! নগবেব পালাষ মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল 
বা! বায় মঙ্গল কাব্যেব হ্যা সমুদ্র যাত্রা এবং বিভিন্ন নামেব জল-যানেব বিববণ 

প্রদত্ত হযেছে। আবো প্রদত্ত -হষেছে জল যানেব নাম । যথা ” মধুকব, 

চন্দ্রসেন, শ্বাসিষা প্রভৃতি । প্রদত্ত হযেছে গ্রামে নাম। য্থা »_লসমানপুবি, 
কাকুডাই, টুঙ্জিপুব, গাজিপুব, ঝাউডান্গ! ইত্যাদি 

মাতা-পুত্রেব সম্পর্ক বিশেষতঃ সৎমা ভাকিনী এবং সতিন পুত্র একদিলেব 
মধ্যকার ুমধুব ব্যবহার যেন যশোদাব সঙ্গে প্রীকুষ্ণব সম্পর্ক ও ব্যবহাবেব 
সমতুল। এখানে ছুই সতিনেব যে মিলন-চিত্র তাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

মনসা মন্ধল কাব্যে বর্ণিত বেহুলা কর্তৃক লোহাঁব কড়াই সিদ্ধ করার 
অস্থবপ চিত্রও কাহিনীতে আছে। একস্থানে আছে ৮. 

বিছমিল্লা বলিষা! বিবি চুলা ফুকে দিল । 
বেগব অগনিতে খান! তৈযাঁব হইল |! ১1১৩০) 

মুবশিদেব পালাব ঘটনাব সঙ্গে গীব গোবাাদ কাব্যে বর্মিত ঘটনার সাদুষ্ঠ 
দৃষ্টহ্য। মোর্শেদ পীব শাহ জাল/লেব নিকট কঠিন পৰীক্ষা দিবাব পব 
পীর গোবাটাঘ যেমন আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, গুক-ভক্তির কঠোরতব 
পবীক্ষা মধ্য দ্রিষে তবেই গীব একদিল শাহ্ তাৰ গুক গীব ব্দবেব নিকট 
দীক্ষা লাভে মমর্থ হযষেছিলেন। 

এই কাব্যে গীব বদবেব উক্তিতে কিছু তত্ব কথা এবং মাঁহুষেব জন্ম বহস্তে্ 
কথা লংক্ষেপে স্থান পেষেছে। 



৬৮ বাংল। গীব-সাহিত্যেব কথা 

হুবিণীর পাঁলাষ কবি প্রধানত: ইসলাম মাহাত্থ্য প্রচাব কবেছেন। ইসলামের 
ব্যাখ্যায ত্রাঙ্ষণ বাজ! নছিবাম (লক্ষীবাম?) বিষুঞ্ধ হযে মুসলমান হযেছেন। 
হবিণী ও তা'ব শাবকঘ্ক নিষে যে কাহিনী গডে উঠেছে তাতেও বাৎসল্য-বসেব 

বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মাত্ বিচ্ছেদ হেতু পীব একদিল শাহেব জীবনে যে ককণ 
ঘটন|ব অবত|রণা হযেছে, এখানেও ঠিক তাবই প্রতিধ্বনি শোন! যাঁষ। এই 
পালায় গীবেব এক বিশেষ অলৌকিক শক্তিব পবিচয পাওযা যাষ যে বনেব 
পশু? ভাব আদেশ পলন কবছে। 

পীব একদিল শাহ কাব্যে ছুটির পালা সম্ভবতঃ ভান বুহভম পালা। 

এই প।লাষ ষে কাহিনী পীব একদিলকে নিষে গডে উঠেছে তাতেও বযেছে 
বাৎ্সল্যরসেব ফন্তধাবা। এই পালাটি নানা কাবণে বৈশিষ্ট্য-মপ্ডিত। 

কাবণগুলিব কষেকটি এইপ ৮. 

১। পীব একদিল শাছেব চবিভ্র রাখাল-বেশী শ্রীরুষ্ণেব চবিত্রেব সন্ষে 

মিলে। শ্রীরুষ্ণেব মত তিনিও বাখাল বালকগণেব সন্গে মাঠে মাঠে গো-পালন 

কবেছিলেন। 
২। কালীয় দমন ও গিবি গোবর্ধন ধাঁবণেব স্াষ অচলীকিক কীতিব সঙ্গে 

একদিল শাহ. কর্তৃক ব্যাপ্র দমন, গো-পাল করতৃকি তছৰপ কবা ধানজমিতে 

ফসলে পূর্বাবস্থা ফিবিয়ে আনা! এবং অন্থবপ আরো ঘটনা তুলনীষ। 
৩1 যশোদাব সহিত শ্রীকুষ্ণেব যে সম্পর্ক ছিল, সম্পতি নায়ী বমদীব 

সহিত পীব একদিল শ[হেব অন্গবপ মাতৃ সম্পর্ক ছিল। 

৪। শ্রীক্ু্ণ যে ভূমিকা নিষে বাজা কংসেব সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হযেছিলেন 

প্রায় তদনুৰপ ভূমিকা নিষে একদিল শাহি, সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন বড, 

মগ্ডলেব সঙ্গে । 
৫] নিংসন্তানা যশোদা এবং নিংসন্তানা সম্পতিও। যশোদাব ন্যাষ 

মাত্ স্ববশা *ম্পতি' তাঁৰ পোস্তপুত্র একদিল শাহকে কৃষ্ণের ন্যাষ সন্তান- 

বাৎসাল্যে পালন কবেছেন। 

৬। গীব একদিল শাহ. যে ভূমিক। নিষে আনোয|বপপুবে নিজেকে জাহির 

কবেছেন তা উল্লেখযোগ্য জনহিতকব কাজেব সংগে তেমন যুক্ত নয। কথেকটি 

মান্র বুজবগীব গল্প যা নিবক্ষব এবং অহ্ু্নত জনস]ধাবশেব আলাপেব বিষম 

বৃস্ত হতে পাবে খাত্র। 



একদিল শাহং ' এ 

'৭| কাহিনী এমন ভাবে কর্পিত হয়েছে যাতে একদিল শাহ, যেন লক্ষী- 

দেবী বা দেববাজ ইন্দ্র সদৃশ দেবতায় পর্যবসিত হযেছেন। আল্লাহ, তালার 

সন্ধে সীবেব যে সম্পর্ক তাব সত্যতাকে বিরত কবা হযেছে । এসব ইসদামী 

আদর্শেব ঘোবতব বিবোধী। ৃ 
৮। রাজা মন্দিব (মহেন্ত্? ) বায়েব দববারে হিন্দু মুসলমান সকল 

দেওয়ান আপন আপন কর্তব্য পালনে নিযোজিত। সেখানে কোনদিন কোন 

ধর্মীয় বিবোধ হযেছে এমন উদাহরণ এ কাব্যে নেই। স্থবিচারক হিসাবে ও 
গুণীব সমঝদাব হিসাবে বাঁজ! মহেন্দ্র হিন্দু মুসলমান সকলের নিকট প্রশংসা! 
পেয়েছেন । 

৯ ছুটি মগ্ডলেব গ্চাষ মধ্যবিত্ত পবিবারেব এমন নিখুত চির বিরল। 
বিশেষতঃ মুদলম|ন পবিবাবেব চিত্র বাংল! সাহিত্যে এই প্রথম একথা বলা 
অন্চিত হবে না। বিষষ সম্পত্তি নিষে ষে বিবোধ সমাজ ব্যবস্থায় আছে 
তাও এই অংশে বিবৃত হযেছে । 

১০। ব।/জ-দববাধেব বিববণে পাঁওষা যায় বাজকার্ধ পবিচালনাব তৎকালীন 
চিত্ব। বাজা তাব দেওষানদিগকে যথাযোগ্য সমীহ কবতেন। তিনি এতথানি 
উদাব ছিলেন যে বাজমুকুট বিশেষ কাবণে সামান্য দেওয়ানেব মন্তকে পবিয়ে 
দিতেও ইতস্তত কবতেন না। তিনি ছুষ্টেব দমন কবতেন ন্যাম বিচারেব 
ভিত্বিতে। 

১১। বৈষ্ণব পদ্রাবলীব সন্ষে এই কাব্যের ভাবগত ছাডা কাব্যগত 
কিছু কিছু মিলও সম্পষ্ট। পদাবলীতে আছে,_ 

আমাব শপতি লাগে, না ধাইও ধেনুর অগে 

পবাণেব পবাণ নীলমনি, 

গীব একদিল শাহ, কাব্যে আছে»_ 

আজ বাছা ঘুব বনে যেও নাবে। 

নিকটে নিকটে বহ আমাব অলিবে - ( ধুষাঃ ২৮৪ ) 

অ।র একটি ধুব( লক্ষণীৰ ৮» 

আজি ছুটাব ভ।গ্যে ছটা মিলাবে বে ॥ 

আবে কাল। অ।রে কাল। চাদ রে - (২1১১৬) 



৭০ থালা ীব সাহিত্যেব কথ! 

১২। বাষমদ্ণ কাব্যেব প্রতিচ্ছবি দেখা ষায় বিভিন্ন বাঘেব নামেৰ বর্ণনায়। 

কালু-গাজী ও চম্পাবতী কাহিনীতেও অন্গবপ বাঘেব নাম ও তার্দেব বিচিত্র 

চবিত্রেব পবিচষ দৃষ্ট হয । কষেকটি বাঘের নাম ,-- 

খালদৌডা, হালিযা, নিহালা, ভক্টভিযা, কালামুখা, কুকুবমুখাঃ চউরিষা, 
বিছুবাধ, কালুক? ভাডুকা, নাগেশ্ববি প্রভৃতি । এই সমস্ত বাথেব চবিভ্র বরনার 

নমুনা এইবপ ,-. 
অ]ব এক বাঘ এল কপালে তাৰ চিত॥ 

কেডে খায কোলের ছেলে বসে গাষ গীত * (২৬৮) 

তাৰ পাছে আসে বাঘ খেতেব আলে পোষ ॥ 

এছা কিল মারে যেন বোঁবে ধান্ত রোষ * (২৬৮) 

সব বাঘেৰ প্রধান হল খালদৌড়া। খালদোৌড়া নামটি হযত মুঝ্রন প্রমাদে 

খানদৌড়ার স্থান অধিকাব করেছে। বাষঙ্গমল এবং কালুগ্রাজী ও 

চম্পাব্তী কাব্যেও '্খালদৌড়াব” নাম পাওষ! যাষ। 

১৩। শ্রীক্ুষ্ণকে আমব। খেন্গু চবাবাব কালে কদস্বতলে বাঁশী বাজাতে শুনি 

কিন্তু পীব একদিল শাহকে দেখি তিনি ক্ঘের তলাষ অগ্ঠান্ত বাখাল বালক- 

গণেব সঙ্গে ভাং-গুলী খেল৷ কব্ছেন। 

১৪। ইসলাম ধর্মমাহাত্ম্য প্রচাবেব কোন প্রচেষ্টা এই অংশে পীর একদিল 

শাহ কবেছেন এমন নিদর্শন নেই । কোন হিন্দুর লঙ্গে তাব সংঘর্ষ নেই। এখানে 

সংঘর্ষ দেখ! গেছে অসদাচবণকাবীব সন্গে। হিন্দু মুসলমানেব মধ্যে বিরোধ 

বা সাম্প্রদাধিকতাব কোন স্থান এই কাব্যে নেই। 
কৰি বান প্রকুতিব বপ বর্ণনাষ বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। ঘটনার বিববণ 

দিতে গিষে কিছু কিছু বর্ণন। অনিবার্ষভাবে এলে পড়েছে। একটি ঘটনার 

ছোদেব পৰ আব একটি ঘটনাব আবন্তে দেখা যাষ সেই ঘটনাব সময় নির্দেশক 

নিয়লিধিত পংক্তিটি বেশ কষেকবাব ব্যবন্ধত হযেছে ৮ 

বাতি পোহাইফ! গেল কুকিলে কবে বাও॥ (২1১৭১ ২199) ২1৬৩, ২৮8, 

২৯১, ২১২৩) 

মধ্যবিত্ত বাহালী বধূৰ নাবীদ্ছুলভ ব্যবহাঁৰ ও জননীব ন্নেহমষী রব সুন্দর 

হয়ে ফুটে উঠেছে এই কাব্যে” 



একদিল শীহ্, টং 

পাঁড়িব চলে বিবি মোছাইল গাও 
সৌনা৷ মুখে চু দিখা কোলে নিল মাও * 

গীব কোলে লিষ! বিবি বলিলেন দ্বারে ॥ 
মায়েবে কান্দিতে দেখে পুছিলেন তাবে * (২১০৪), 

ডাকিনীব পালা মধ্যে একস্থানে আছে ৮ 
কোলে বদি একদিল ধুষে মিল হাতি ॥ 
মায়ে পত্রে একস্তবে বদি খায় ভাত * (১৮৯) 

বা, ছু হস্তে মাষ্বে গলা একদিল ধবিয়া॥ 

জুখে নিদ্রা ধায় গীব রূপের বিনদিয়া; * (১1৮৯) 

কৰি আশক মোহাশ্দ কাহিনী পবিবেশনে যতখানি ব্যগ, কাবারস বা 
বর্ণনা কবিত্বণক্তিব বিচ দিতে ততখানি সচেষ্ট নন) তবু দুই একটি স্থানে 
বর্ণনা চম্ৎকারিত্বকে অন্বীকাব কব! যাষ না »- 

উপনীত হইল পীব রাজ দববারেতে ॥ 
অ।কাশেব চন্দ্র ষেন নামিল ভূমেতে * 

পুর্িমাব চন্দ্র জিনে একদিল বরণ | 

ববিব কিবণ নহে তাহাঁধ মতন * 
কাল মেঘেব আড যেন বিজলিব ছটা ॥ 
কাচা সোনা জলে ষেন সাঁনিরের বেটা * 

এই অংশে সংস্কৃত গ্রভাবজাত রূপ বর্ণনা লক্ষণীয় । যথা ১. 

ছু আখে কাজল অতি দেখিতে উত্তম ॥ 
চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শবম * 

হাতে পন্ন পায়ে পন্ম কপালে রূতন জলে ॥ 
পীবকে দেখিষা! গজ! ধন্য ধন্য বলে * (১১০৯) 

সমগ্র কাহিনী ব্যতীত কযেকস্থলে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে পদ এবং শব্ব গত 

বৈষ্ব পদ[বলীব যেখন-- 

যব মবিব সখি নিশ্চষ মবিব 
কানু হেন গুন নিধি কাবে দিষে যাব? 



৭২,, বাংল। গীব সাহিত্যেব কথ! 

তেমনি” _মরিব মবিব জিবা মবিব নিশ্চষ ॥ 

কেমনে বহিবঘবে মোব ঘব নয - (১/৬২) 

আব একস্থানে বিদ্বাপতিব পদেব স্পষ্ট ছাবা দৃষ্ট হব”_ 
তুমি তে। জাননা স্বামী নাবীব গোসাই ! 
স্বামী বিনে নাবীদেব কোন লক্ষ্য নাই » 
শীতে ওভন স্বামী গিবিষেব বাও | 
অসমেব কা1গাবী স্বামী সোতাবেব নাও + (১1১১৮) 

একদিল পীবেব অলৌকিক শক্তিতে প্রভাবাদ্বিত প্রকৃতির স্বাধীন জীব 
হবিণী। মেই হবিণী যেমন উক্ত পীবেব অনুগত, অনুবপ আম্গগত্যেব ঘটনা 

হলাঁধুধ লিখিত (সংস্কৃত হবকে ) “সেক শ্তভোদযা' কাব্যে পাওষ! যাষ। সেখানে 
আছে যে সেকেব আদেশে সারস্ তার আহার্য একটি গচি মাছকে মুখ থেকে 
ত্যাগ করেছে। 

বন বিচারে কাব্যখানিকে ছুভাগে বিভক্ত কব। যাষ। প্রথমতঃ গর্ভধারিণী 

আশক হ্থুরিব জীবনপণ সধনাব ধন পীব একদিল শাহ্, শেষব|রেব মতন যে 

বিদাষ নিষেছেন সেখানে কাব্যখানি বিষোগান্ত হযেছে। দ্বিতীয অংশে মাতা! 

“সম্পতি"্ব সঙ্গে যে গভীব ন্মেহ সম্পর্ক গডে উঠেছে তা শেষ পর্স্ত অটুট 

বধেছে+_কোন কাঁবণে সেখানে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেনি, স্ুতবাং কাহিনী 

এখানে মিলনাস্ত 

আনওযারপুবে পীব একদিল শাহেব যে লীলাবি বিবরণ এই কাব্যে লিখিত 

হযেছে ত।র সঙ্গে ১৯১৪ খুষ্টান্ধে বাংলা সবকাবের গেজেটে এল্* এন্. এস্: 

. ৫মালী কর্তৃক লিখিত বিবরণে কাহিনীব সঙ্গে মূলতঃ কিছু কিছু মিল আছে বটে 
কিন্ত ডাকিনীব পালা, কাঞ্চন নগরেব পালা, মোর্শেদেব পালা ও হুরিণীর পালাব 

মৃতন কোন গল্পাংশ লেখানে নেই। বল! বাহুল্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মিহিব পত্রিকার 

(মার্চ সংখ্যাব) পুবাতত্' বিভাগে লিখিত গল্পেব সঙ্ে উপ:রাভরূপ মিন 

বা গবমিল আছে। 

গীব একদিল শাহ্ কাব্যে তিন শ্রেণীব চরিত্র দৃষ্ট হব। যথ৮দেব চরিত্র 

মনব চবিভ্র ও পশ্ত চবিভ্র। 

এই ক।ব্যে দেখা যাব হিন্দুব দেব-দেবী বখ।কমে ইন্দ্র ও লক্মী, পীব একদিল 

শাহের সাহায্যার্বে এমিবে এসেছেন । একদিল শাহ, কেন যে আল্লাহ, তালার 
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নিকট সাহাব্য প্রার্থনা কবেননি তা বুঝ। দুব। এটি কবিব সবলতা ন! 
ভুর্বলতা৷ তা বিচার্য। সবলতা৷ এই জন্য যে, আল্লাহ্, তালাব ফরমানে পীর 

একদিল শাহ্ লীল৷ প্রকাশ করতে এসেছেন অথচ স|হ।বের প্রযোজনে আহ, 

তালাকে বিশ্বৃত হযেছেন। হুর্বলতা৷ এই জন্যই যে, সাহায্য গ্রহণ হিন্দু মুসলমান 
বিচারেব অপেক্ষা বাখে ন।। যে সামাজিক বাস্তবত।ব পবিপ্রেশিতে এই 

কাব্য বচন তাতে ইন্দ্র ও লক্্মীব নিকট সাহ!ষ্য চ1ওঘ/ব মধ সমগ্র পীর কাব্য 

বচনার মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেষেছে। 

বাঘেব মুখে কথা, হবিণীব সন্দে পীৰ একদিল শাহের কথোপকথন এই 
কাঁবে)র অন্যতম বৈশিষ্ট্য । বাঘদেব দলপতি খালদৌডাব উত্তবে -- 

কেন্দু বলে ছোট দেখে তুচ্ছ কর নাই ॥ 

ভেড৷ ছাগল বিন। আমি অন্য নাহি খাই - 
বাছুব কুকুর আমি খাই একচিতে ॥ 

ছেলে খেতে পাবি পোষাতিব কোল হইতে * 
আমা চাইষা চোব নাহি খাল দৌডা৷ ভাই 
দ্রশ-বিশেব মধ্যে গিষা ভেলকি লাগাই € ২৭০] 
কার বাপেব শক্তি নাই মোকে বন্দি করে ॥ 

সন্ধযাকাল হইলে আমি ফিবি ঘবে ঘবে। * 

কাব্য ধর্মে বুঝিব কাহাব কত বল॥ 
শুনিষা হানিযা উঠে বাঘ যে সকল - (২1৭১) 

এক এক পালাষ এক একটি কহিনী গডে ওঠাব দৃষ্টান্ত রৃষ্কহরি দাস বিরচিত 
বড সত্যপীব ও সন্ধ্যাবৃতী কন্যাব পুথি কাব্যে প1ওনা ঘায। রুষ্চছৰি দান 
বর্ধিত সত্যপীবের স্যাষ একদিল শাহ্ও মর্তে কর্ম সম্পাদনে অ।গথন কবেছেন। 

পীব হজবত একদ্দিল শাহ ব1জীব নামে বচিত এই কাব্যঘানি বর্তম!নে 
একেবাবেই ছুশ্রাপা। বাব।সতেব কাঁজীপ/ড|দ বাহাঁন আলী সাহেবের নিকউ 
যে কাব্যখানি আছে তাব অবস্থ! খপ্ডিত। তাব দথ্যে বাবোন্ ল্চনাকাল ব; 

কবির কাষকাঁল বা আব কোন কালেব উল্লেখ পা95) ঘা” না| সুতরাং 
কাবে]ব বচনাকাল নঠিব ভাবে নির্ণন কনী কঠিন । কপ, মতে এই কাব্যের 
বচনযকাল উনবিংশ শতাকীাব পথ ক বি হবি শত ভ্রম, ॥ হত 



গ্ বাংলা গীব-সাহিত্যেব বথ| 

লক্দদীব যে আবছুল কবিম সাহেব তীব পুথি পবিচিতি গ্রছে একদিন (একদিল 
নয) বলে উল্লেখ কবেছেন। এট তব ক্রি, নাকি যুদ্রাকবেব ভরি, নাকি 
আদৌ ত্রট নব তা অগ্কমান লাপেক্ষ মাত্র। খুব সম্ভবতঃ এট মুদ্রকবেব 
প্রমাদ ভিন্ন আব কিছুই নষ। 

বালাও!র পীব হজবত গোবচাঁদ বাজী, শহীদ তিতৃদীব প্রভৃতি তথ্যবহূল 
গ্রন্থের প্রণেতা আব্দ,ল গফুব সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন থে, এক দিল শাহ কাব্য 
নামে একখানি কাব্য ১২৪১ সালে বংপুর জেলার শিতল গাড়ী নিবাসী আশক 
মোহাম্মদ রচনা কবেন। [বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদ পত্রিকা । ]০ অতএব 
আব,ল গফুব সিদ্দিকী লাহেবেব বক্তব্যে এই কাব্যেব বচনাকাল ১৮৩৪-৩৫ 
খুইব । এই কালকে এঁতিহাসিক গুকত্ব দেও! খায না কাবণ কৰি আশক 
মোহান্মদের বসতি অন্ততঃ এই কাব্যেব বচধিতা শিতলগডী গ্রামে ছিল না। 
কবি নিজে তাঁর কাব্যের ভণিতায় লিখেছেন” 

আশক মহান্মদ কহে জোনাবে সবাথ | 

হবিপুর গ্রাম বিচে বসত যাহার * (১1১৩২) 

এখন হুরিপুব বল্তে যে কোন্ হবিপুব বুঝাষ তাঁব হদিশ প/ওষা৷ বাষ না 

কাঁবণ একাধিক হরিপুর আছে বলে জান] ষায। তবে বাঁবানত মহকুমার 
অন্তর্গত বাবাসত থানাধীন হবিপুরকে আমাদেব বিতকিত হুরিপুৰ বলে মূনে 
হয়। কারণ ৮ 

১। বাধ মল ও মনসামন্বল কাব্যের গ্রভাব আশক যোহাম্মদেব পীর 

একদিল শাহ কাব্যে হুম্পষ্ট। বাধ মঙ্গল কাব্যের রচবিতা রৃষ্টরাম দাসের 

বাডী ছিল নিমতা গ্রামে এবং মননা বিজব কাব্যেব বচবিত। বিপ্রদাস পিপলাই- 

এর বাস ছিল ছোট জাগুনিবা গ্রাণে। এই হুবিপুব গ্রাম উক্ত নিমতা ও ছোট 
জাগুলিবা গ্রাম্ছধেব মধ্যস্থলে অতি নগ্মিকটে অবস্থিত । 

২। হুবিপুব গ্রামেব আদি বাসিন্দা বিনোদ মণ্ডল! বহুদিন আগে 

যশোহব থেকে তিনি এখানে এসে বসতি স্থাপন কবেছিলেন। তিনি ইদলাম 

ধর্ম গ্রহণ কবেছিলেন। তীব বংশের বর্তমান বধোঃজ্যেষ্ঠ মোহাম্মদ আভিভার 

বহমান সাহেব জানালেন বে বহুদিন পূর্বে তাদের পবিবারে মধুমিএ নামে একজন 

গনী ব্যক্তি ছিলেন। নন্তবতঃ মধু দিএা আমাদের আলোচ্য আশক মহা 
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ওবকে হেলু মিএগ একই ব্যক্তি। কাঁবণ '্হালু ফাবসী শব্দেব অর্থ ধ্বংসঃ 
আবাব হালু অন্য অর্থে মিষ্ট ভ্রব্য বিশেষ । মধু ও হালু এই জন্তে সমার্থক। মধু 
মিএগ সম্ভবতঃ তাব ডাক নাঁম ছিল। এ ডাক নামেব পবিবর্তে তিনি “হেলু” 
এই নাম গ্রহণ কবে থাকতে পাবেন। হ্যত তব মুসলমানী মূল নাম ছিল 
আশক মহাণ্মদ। বল! বাহুল্য, কবি একস্থানে লিখেছেন »--. 

বচে আশক মহান্মিদ এক্দিলের পাষ ॥ 

ওবফেতে হেলু মিষ! জানিবে সবায “€ ১1১৯) 

৩। হুরিপুব গ্রামের সমগ্র অধিবাসী মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তবিত বিনোদ 
মগ্লের বংশধর । মাত্র কষেক বসব পূর্বে এক হিন্দু পবিবাব এখানে এসে 
বাস কবতে আরস্ত কবেন। যা! হোক্, মধু মিএগ হিন্দু বংশ সম্ভূত পরিবারেৰ 
সন্তান বলে তিনি হিন্দু সংস্কাব থেকে মুক্ত হতে পাবেননি, যাব ফলে তাব 
কাব্যে প্রধানতঃ কষ্ণ-মাহায্ম্য মনসা-মাহাজ্ম্য ও চণ্ডী-মাহাআ্য প্রভাবিত 

মনোভাবের খুব স্পষ্ট ছাষাপাত হযেছে। 
৪। কাব্যেব ভাষা বারাসত অঞ্চলের এবং এই কাব্যে ব্যবন্ৃত বহু শবা 

এতদ্স্থানেব আঞ্চলিক শব্দ। 
প্ৰডর্থা গাজী” নামক আর একথানি পুথির বচষিতার নাম সৈষদ হালু মিয়া 

বলে জানা যায় | তব উক্ত পুথিব রচনা! কাল অষ্টাদশ শতাব্দী । [ পুথি 

পরিচিতি। 1২৬ পীর একদিল শাহ কাব্য বচষিতা আশক মহণদ ওবফে হেলু, 
মিষা এবং বড খ! গাজী গ্রন্থ বচষিতা হালু মিযা যদি একই ব্যক্তি হন তবে এই 
কাব্যের বচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দী হতে পাবে। 

১৮০১ খৃষ্টাব্দে উইলিষাঁম কেবীব “কখোপকথন” সর্ব প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গাল! 
পুস্তক। অতএব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা ভাবা ইংরেজী 
শবের অন্গপ্রবেশ ঘটে । আশক মোহা'দ বিরচিত পীব একদিল শ|হ, কাব্যে 
ইংবেজী শব ব্যবহৃত হযনি। তাছাড়া অষ্টাদণ-উনবিংণ তাববীতে ইংরেজী 
আধিপত্য প্রসাবের মুখে আববী, ফাবসী প্রভৃতি পৰ্ধেব ব্যবহাঁৰ কদে আসতে 
থাকে। এই কাব্যে অববী, ধাঁবসী শব্দেব ন্ুগ্চুব ব্যবহ!র দেখে মনে হয় 

কাব্যথানি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হথেছিল। 
১৮৯২ খুষ্টাব্েব মাচ মাসে “মিহিব' নামক পত্রিব।ল পুলতত্ বিভাগে 

একদিন শাহের যে কাহিনী প্রকাশিত হদদেহিল, [ বদ। সাহিত্য পরিষদ 



৭৬1 বাংল৷ পীব স।হিত্যেব কথ! 

পাঠাগাবে পত্রিকাখানি প্রাপ্তব্য ] ত।ব সঙ্গে পীব একদল শাহ্ কাব্যে বর্ণিত 
কাহিনীব মূলগত মিল থাক্লেও কিছু বিশেষ বৈসাদৃহ্ঠ লক্ষ্য কব! যাষ। সর্ব- 
প্রথম দৃষ্ট হব ষে দুইটি কাহিনীব ভাষ/ব মধ্যে ছুত্তব বাবধান। ১৮৯২ খৃষ্টান 
অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষেব ভাষাব সাথে নিয়লিখিত ভাষার তুলন! 
লক্ষণীয় »_ 

ক) এক সমবে সাহ নিল নামক এক বাজ! বাস করিতেন, তিনি 
আশেক হৃবি নামক একজন স্ত্রীলোকেব পানি গ্রহণ কবেন, কিন্তু তাহাঁবা 
অপুত্রক ছিলেন। ( মিহিব পত্বিক।)1১ 

,খ) ।আলাব দোহাই লাগে তোমাৰ উপবে, 

এমত শুনিষা খিদা নিবিল উদবে। 

একিন কবিষা সাধন করিতে লাগিল, 

কপি-জিবে ডাকি বাত কবিতে লাগিল। 

(গীব একদিল শাহ্ কাব্য £ আশক মহম্মদ )। 

আববী-ফারসী প্রভৃতি শব্ধ ধর্মী সংস্কাবেব প্রেরণায় ব্যবহৃত হষেছে। 
এই কাব্য কবি কর্তৃক যথাবীতি লিখিত। গাজী সাহেবেব গীতের ন্যায় 
গাঁষকেব মুখেব গান শুনে উহা! লিখিত নষ। তা! ছাড! ভাষাব যে সব 
বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ কবেছি তা থেকে অন্ুম/ন করা! সঙ্গত যে, 

এই কাব্য ১৮৯২ খুষ্টাব্বেব বহু পূর্বে বচিত। 

অতএব আবছুল কবিম সাহিত্য বিশাবদ ও আবছুল গফুর সিদ্দিকী 

সাহেবেব বক্তব্য অঙ্গযাধী উনবিংশ শতাবীব শেষ বা বিংশ শতাব্দীর 

প্রথম ভাগে ষে এই কাব্য বচিত হযেছিল বলা হযেছে তা! যুক্তি নির্ভব 

নয়'। এই প্রসন্ে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি অবশ্তই প্রণিখানষোগ্য ৮- 

১। বড় খা গাজী নামক গ্রন্থ প্রণেতা হালু মিষা ও “পীব একদিল 

শাহ, কাব্য বচধিতা হেলু মিয়া যে পৃথক ব্যক্তি বা একই ব্যক্তি নণ 

এমন কোন প্রমাণ নেই। স্তবাৎ উক্ত ছুই নামধাবী কবি যদি একই 

ব্যক্তি হন ভবে আবছুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের বক্তব্য অন্থ্যাবী 

আশক মহম্মদ ,ওবফে হেলু মিষ| বচিত এই কাব্যেব রচন!ক।ল অ্টাদশ 

শতাব্বী। 



একদল শাহ, ৭৭ 

২। এই কাব্যে খন কোন ইংবেজী শব্ব ব্যবহৃত হযনি এবং অষ্টাদশ- 
উনবিংশ শতাবীতে আববী-ফাবপী শবেব ব্যবহাবেব ষাথস্ট প্রবণতা ছিল 

তখন আরবী-ফাবসী শব বহুল এই -কাব্য অষ্ট|দ্রশ শতাব্দীব মধ্যে বচিত 
হযেছিল বলে মনে কবা স্বাভাবিক । 

৩। অষ্টাদশ শতাব্ধীব শেষভাগে খৃষ্টান মিশনাবীগণ খুষ্টধর্ম প্রসাবেব 
জন্য ষে ব্যাপক প্রচেষ্টাব সূত্রপাত কবেছিল তাকে ঠেকিযে ব্লাখাব জন্য 

ইসলামি কঠোব বীতি-শীতিব ক্ষেত্রে কিছু উদ|বতা এনে, হিন্দু-মুসলমানেব 
মধ্যে সমন্বষ সাধনে সাহাষ্যকাবী ভাবধাবায আল্লাহ-মাহাভ্্য ও শ্রীরুঞ্চের 
গ্রোষ্ঠ লীলাৰ স্যাষ লীলাবহুল কাহিনীব অবতাবণা কবা কিছু অস্বাভাবিক 

ঘটনা! নয। 

স্থতবাং উপবোক্ত কাঁবণ ত্রষেব ভিত্তিতে বলা যাঁষ যে, এই কাব্যখানি 
অষ্টাদশ শতাীব মধ্যেই লিখিত হযেছিল কিন্ত যুদ্রাযস্ত্ে বছল প্রসারেব 
অভাবেব দকণ বিলম্বে সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম দশক থেকে 
পঞ্চদশ শতকেব মধ্যে মুদ্রিত আকাবে প্রকাশিত হযে থকাঁবে। 

পীব হজবত একদিল শাহ্ বাজী যে কোন দমযে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন 
বা কোন সমযে দ্রেহত্যাগ করেছিলেন বা কোন সমযে আনোধারপুব 
পবগণাষ অবস্থিতি কবেছিলেন তা প্রমাণযোগ্য কোন নধিপত্র পাওষা 

যায় না। আবুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তার 'বালাগুাব পীব হজরত 
গোবাটাদ বাজী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ষে পীব একদল শাহ, বাজী এতদ্- 

অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে পীব হজবত গোবাাদ বাজীব সঙ্দে আগমন 
কবেছিলেন। পীৰ হজবত গোরা্টাদ বাঁজীব কাল ভ্রযোদশ শতাব্দীব 
শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী প্রথমার্ধ বা শেষার্ধ পর্যন্ত বলে অন্মান 
কবা হযেছে । সেই স্থত্রে পীব হজবত একদিল শ|হ্ বাজীব কাল আহন্মালিক 
অযোদশ শতাবদীব শেষ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্বস্ত। আনওযাবপুরে 
তাৰ 'অবস্থিতি কাল চতুর্দশ শতাব্দীব মধ্যে বলেই অনুমান কৰা সমীচীন । 

পীব হজবত একদিল শাহ্, বাজীব অলৌকিক কীত্তিকলাপ বিষষক 
অনেক লোককথা প্রচলিত আছে। এইসব লোককথ|কে প্রখানতঃ 

ছুইভাগে বিভক্ত কবা হল। যথা, _পুন্তকে মুদ্রিত লোককথা, আব 
ধকলিত (য|ব কিছু কিছু অত্র প্রকাশিত) লোক কথ|। পুস্তক আকাবে 



৭৮ বাংলা গীর-দাহিত্যেব কথা 

প্রকাশিত লেককথাগুলিব অধিকাংশই আবছল আজীজ আল্ আমীন 
সাহেব বচিত ণ্থন্য জীবনেব পুণ্য কাহিনী” নামক পুস্তকে আছে। 
তাদেব সংখ্য। ও শিবোন!মা নিয়বপ ৮_ 

১। ছেটি মিঞ্াব আলষে 
২। বাখাল বেশে 

৩। শশ্তহীন জমিতে শস্তেব সমাবেশ 

৪1 ডোবে জাহাজ ওডে শালিখ 

€। আতর হতে বক্তধাব! 

৬। রামমোহন বাঁষেব বংশধব 

৭। বাইশ শত বাহান্ন বিঘা জমি 

৮। অবিশ্বাসী চোবেব অভিনব সাজ! 

৯1 পবিত্র পুফষবিণী 
১০। অন্ধ পেল চোখের আলো 

১১। বসন্তবাবুব বদান্ততা 

১২। রওজাপাকেব তত্বাবধানে । 

আমার নিজন্ব সংকলিত কযেকটি লোঁককথা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত 
কব হল-_-তাব মাঁবফৎ পীবেব অলৌকিক কীব্তিকলাপ আজো! জনসাধারণের 

মুখে মুখে গ্রচাবিত। 

১। ছড়ির লাছায্যে দীজা পার 
পীর হজবত একদিল শাহ্ সর্বপ্ণেধ জন্য কঞ্চিব একটি ছোট ছড়ি 

ব্যবহার কবতেন। এটিকে বলা হত তাঁব "আশাবাডি।' এই ছড়ি বা 
আশাবাঁডিব সাহায্যে তিনি অলৌকিক শভিব পবিচয দিতেন। তিনি 
আনোঁযাবপুব পবগণাষ আসবাব পথে গঙ্গাদ্দী পার হওযাধ জম এই 

ছড়ির সাহাষ্য নিষেছিলেন। তিনি নাকি তাব হাতেব ছড়ি বা আশা” 

বাড়িটি গঙগানদীব উপৰ আডা'আডি ফেলে দেন। এ আশাঁবাডিটি নৌকার 

কাজ কবে,_অর্থাৎ সেই ছডিব উপব চ*ডে নাকি তিনি অনাধাসে গদ 

নদী পাব হযে আসেন। 



একদিল শাহ্, ৭৯ 

২। বেড, বাঁশের বাড়ি 

গীব হজরত একদিল শাহ্ হাতে যে বাশেব ছডি ব্যবহাব কবতেন সেট। 
ছিল বেড় নামক এক বিশেষ জ|তের বাঁশেব ছডি। জাষগীবপ্রাপ্ত অ।নওযাব- 

পুর পরগণা অভিমুখে তিনি এই ছড়ি হাঁতে নিষে অগ্রসর হতে থাকেন। 
অবশেষে তিনি আনোষাবপুব পবগণায এসে উপস্থিত হন। তিনি তার 
নির্দেশিত দেশে এসেছেন জেনে তাকে চিহিত করাব জন্ত হ্স্তস্থিত সেই বেড়ু 

বাশেব কঞ্চিব ছড়িটি মাটিতে দু ভাবে প,তে দেনা সেই ছভি থেকে বংশ 
বিস্তৃত হুষ, এবং ঘন বাঁশবনে পবিণত হুষ। পীবেৰ প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ সেই 

বেড়ু বাশেব ঝাভেব বাশ কেউ কাত না। গত দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্ধেব সময কিছু 

সৈনিক এ ব।শঝাডের কাছে তাবু ফেলেছিল । তাবা! অবহেলা বাশ ঝাডাটিব 
প্রভূত ক্ষতি সাধন 'কবে এবং পীবেব কথা প্রসঙ্গে তাঁবা তীব প্রতি অশোভন 
উত্তি কবে। যে সৈনিক কীশঝাডেব ক্ষতি কবেছিল তাকে বিষাক্ত সর্পে 

দংশন কবে যাতে অবিলম্বে তাব মৃত্যু হয। বলা! বাহুল্য বাঁবাসত মহকুমা 
শাসকেব বাংলোর গশ্টাদ্দেশে যশোহর বোডেব ধাবে সে বেড়ু বাশের বংশ- 

অবশেষটুকু এখনও (১৯৭০ খু) দৃষ্ট হয । 

৩। টাদর্থার অমদজিদ্ 
বারাসত থানা'ব অন্তর্গত শ্রীকুষ্পূৰ মৌজায বাস কবতেন আনওযাবপুবের 

সপ্রসিদ্ধ শাসক চাঁদ খা। পীব একদিল শাহ. একদিন যুবকেব বেশে চাদ খাব 
বাঁভীতে গিষে ক্ষুধা নিবৃত্তিব জন্য কিছু আহার্য ভিক্ষা কবূলেন। চাদ খাঁব 

ভ্রাতা নৃব খণ, তাঁকে সবলকাধ যুবক দেখে ভিক্ষা দিতে অস্বীরুত হন। নূৃব খা 
বললেন “তুমি তো যথেষ্ট সামর্থ্যবান যুবক। শ্রমেব বদলে অর্থোপাজ্জন কবে 
তুমি অভাব মে।চন কব না কেন?” 

একদিল শাহ্ নিকতব বইলেন। নৃব খ। প,নবাৰ বল্লেন, “আমাদের 

মসজিদ তৈবী হচ্ছে ভূমি ওখানে গিষে কাজ কব, নিশ্চযুই তুমি পাবিশ্রখিক 
পাবে, তখন তোমাকে অ1ব ভিক্ষা কবতে হবে ন11” 

পীব সাহেব তাতে অসন্্ট হলেন। তিনি ঘসজিদেব কাছে 
যোগদান কবূলেন, কিন্ত তিনি তাৰ অলৌকিক শক্তিৰ পবিচব দিতে 
সংকল্প নিলেন। তিনি একখানি বিশ[ল এবং ভারী পাথব ষসজ্িদেব উপব 
এমন কৌশলে স্তাপন কবলেন যে তাঁব উপব আব একখানি ইটও স্থাপন বর! 



৮০ খল] গীব স/হিত্যেব কথ! 

যাষ নি। অর্থ মসজিদেব কাজ অসম্পূর্ণ রবে গেল। তাই কখন কোন 
অসম্পূর্ণ কাজেব তুলন। দিতে হলে লোকে বলেন, পাদ খ।র মসজিদ” 

৪1 বাঘ ও বক কথা 

পীব একদিল শাহ্, কাজীপাভব থাকা কালে ছুটি খ। ও তদীষ পত্ী 
সম্পতির পীরভক্তি পৰীক্ষা কব।ব জন একদিল এক কৌশল অবলম্বন করলেন! 

গকব পাল নিষে তিনি মাঠি চবাতে গিষেছিলেন। এ পালে ছিল সাত 

শত গরু । তিনি জিগীব ছেভে সেই স[ত শত গবকে সাতশত বকে বপান্তবিত 

করে শুন্যে উডিষে দিলেন। বকগুলি গিষে বস্ল বড মগ্ডলেব বাভীব আ।শ- 
পাশেব গাছে। | 

পীব ধুলাবালি মেখে কাঁদতে কাদতে সন্ধ্যা বাড়ী ফিবে এলেন। 
বোদনেব কাবণ জিজ্জাসা কব্লেন সম্পর্ভি। পীব ভানালেন যে খেল| কবৃতে 
কবতে তিনি ঘুমিষে পড্লে গকগুলি কোথাঁষ চলে গেছে, তিনি আর তাদেব 

থু'জে পাচ্ছেন না। বাজদববাব থেক ছুটি খ!ও এসে সে বিববণ শ্ুন্লেন। 

তাব উত্তরে একদিল শাহ্কে ভক্তিভবে দ্বামী-ন্ত্রী বল্লেন, - 

ঘর দ্বাব গক যাক তাঁব নাহি দাষ ॥ 

আমর! বিকিবেছি তোমাবই ষে পাৰ * 

কিন্তু বড, মণ্ডল অন্ধ হে ছুটি খ।কেও তিবস্কাব কব্ৃতে লাগ্ল। ছুটি 

তীব্রভাবে বডুকে ভর্খ্ন। করে বিদাষ দ্িলেন। 
বাত্রি গভীব হতে লাগল। সকলে আহাব সেবে নিদ্রামগ্ন হল? বান্রি 

আবে! গভীব হলে পীঁব ঘবেব বাইবে এসে কদদ্বতল!য দীভাতে সেই সমস্ত বক 

মাটিতে নেমে এল। এবাব পীব হুক্কার ছাডলেন_বকগুলি তখন বাঘে 

বপান্তরিত হল এবং একে একে গোষ|লে প্রবেশ কবূল। পবদিন গীরেব 

এই বুজবগী দেখে বাঁীব সকলে বিল্মবে হতবাক হলেন। 

৫। মাঁড়োয়ারী ভন্রলোকদ্বরের বাছুড় শিকার 
বাবাসত থান।ব অন্তর্গত পাটুলী নামক গ্রামে পীব একদিল শাহেব নামে 

একটি শ্থৃতিস্থান আছ । সেখানকাব বটগ!ছে এবং বাশবাভে অসংখ্য বাছুড 

বাস কবে। একদিল শাহেব প্রতি ভক্তিব নিদর্শন ন্ববপ সে বাছুড কেউ 

হৃত্য। কবে না। 



একদিল শাহ, ৮১ 

- এ্রকবাব এক ম/ডোধাবী ভদ্রলোকেব ধানৈক সন্তান কি এক' কঠিন বোগে 
আক্রান্ত হয । কোন ভাক্তাব বাঁ কবিবাজ তাকে নিব।ময 'কব্তে সক্ষম হননি । 
ভন্রলেক আকুল হযে কোন ভবসা না পেষে হত।শায ভেঙে পডলের্ন। -এমত 
অবস্থায একব|ত্রে তিনি স্বপ্নযোগে একাটি ওষুধ পারন। সেই ওযুধেব' অন্পান 

হুল বাছুডেব মাংস । তবে সে বাছুড যে-কেনি স্থানেব ব।ছুভ হলে চল্বে না” 

পাটুলীব বটগাছেব বাছুডই হওষা রি 1 রিং তাব পন্তানেব' 2 বক্ষা 

হতে পারে" ১7 রি ।? ৫ নি 

ভদ্রলোক একদিন বি গ্রামে বন্দুক হাতে নিষে 'এসে তা হলেন 

বাছড শিকারেব জন্য! এই স্থানেব বাছুড় শিকাব' স্থানীয লোকেব 'সংস্কাব 
বিবোধী কাজ। এ হেন গঠিত কাজ থেকে বিবত থকাব জন্য স্থানীযফ লোক 
এগিষে এসে তাকে নিষেধ কবূলেন। মহাবাস্ীধ নৈই ভই্রলোকি অনেক" 
ভেবে-চিস্তৈ অবশেষে গীব একদিল শীহেব প্রতি 'প্রণৃতি জানিষে তী্দেরকে 
বল্লেন »- আমাৰ পুজেষ আধিন বদ অত আমি বর এই আদেশ 
পেঁষেছি। স্থতবাং ওতে কৌন'অপবাঁধ নৈই 1 ্ 

-তিনি'পুনবাঁষ গীব' একদিল শাহেৰ প্রতি অপীম- ভক্তি প্রকাশ ”কবলেন। 
পবে বাছুড শিকাবেব উদ্যোগ কবৃতে জনসাধাবণ তাকে পুনবাষি বল্লেন 

“এ ৰাছুড মাবুলে আপন|ব সমূহ ক্ষতি হবে ।” 
ভদ্রলোক তাতেও বিচলিত হলেন না। বাব বাব পীব' একদিল শাহকে 

শ্রদ্ধা জানিষে বন্দুক চলন! করে ছুটি বাছুড* শিকাব কব্লেন। অবশ্ঠ 'ঝাছুড 
শিকাবেব পৰ মিষ্টান্ন সংগ্রহ করে তিনি পীরের নামে লুট দিলেন এবং স্বগৃহে 
ফিবে গেলেন। - 

পবে খবব প1ওষ! গ্রিষেছিল যে, ভদ্রলোকেব কোন শগতিহুষনি, ববং বাদুভের 

মাংস অহ্পান হিসাবৈ'্যবহাক করা তাব সন্তানি'সম্পূর্ণ নিবামষ হৈছিল ।- 
£অনেকে মনে করেন ধৈএতে কিছু-অলৌকিকত্ব নেই ।১ কাবণ প্রাণী বা 

উত্ভিদাদিব সাহায্যে বোগ প্রতিষেধক ওঁষধ প্রস্তুত কবা হব। বাঁছডও কোন, 
কোন-বোগমুক্কিব'জন্ট ভষুধ হিসাবে ব্যববত হযে থাকৈ? 1, 

৬। ভূত্তের কবলে ভূতের ওঝা '. 7288 
“উপবৌক্ত পাটুলী গ্রামেব মধ্যে অবস্থিত গীব একদিল শাহেব স্থৃতি-স্থানৈব 

পাশে এক বিশাল জলাভূমি আছে? সেই জলাশষ এবং তায় ওপারে 'নাকি 
শি 



৮২ বাংল! গীব-সাহিত্যেব কথ! 

বষেছে ভূত প্রেতেব এক ঘটি। বাত্রে তো! দূবে থাক্, নির্জন ছুপুবেও কেউ 
বড একটা সেখানে ষাব ন|। 

এতদ্ অঞ্চলেব বিখ্যাত ওঝাঁব নম কসিমুন্দিন ৷ ভূত-প্রেত নাকি তাৰ 

হুকুমে ওঠেবসে তাৰ ঝান্দা। গভীব বাত্রে নাকি তিনি নিঃশঙ্কচিত্ে 
ভ্রমণ কবেন। প্রেতেবা তীব সন্বে লুকে।চুবি খেলা! কবে, কথাও বলে। 

একবাঁধ মাছের ম্বস্তমে তিনি সেই জলাভূমিতে মাছ ধবতে গির়েছিলেন। 

বাত তখন স্ুগভীব,_সাখী তাঁব পুত্র অজগাব। অবস্ত আজগাব খুবই 
স[হসী এবং বলবানও । 

জাল ফেল্ছে তো! ফেল্্ছে, একটিও মাছ পড়ছে না তাতে । কসিমুদ্দিন 
বুঝেছে যে মেছোভূত তাকে বিবক্ত কবৃছে। তিনি ধমক দিলেন সেই মেছো 
ভূতকে,”_কিস্ত কোন ফল হল না। পুত্র অজগাব ন্দিপ্ত হবে জালেব স্ধ্যকাঁৰ 

একটি মাছকে তীব্রগতিতে লাঠিব আঘাত কবে । সঙ্গে সঙ্গে সেই মহ্শ্যারুতি 
ভূত বেদনাষ এক বিকট আঁওবজ কবে এবং সে সেম্থান ত্যাগ কবে জলাশবেব 

ওপাঁবে চলে যাষ। সেখান থেকে তাব সাথী অসংখ্য ভূত-প্রেতকে সঙ্গে নিবে 

আলেষাব মৃতন হষে বণংদেহি ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে এগিষে আস্তে থুকে। 

সে বাত্রে কি যেন এক অব্যক্ত দুর্বলতা! কসিমুদ্দিন সাহেবেব সমস্ত দেহ-মন 
অসাড় কবে দেষ। তিনি ভষ পেষে যান এবং পুত্র আজগাবকে বলেন” 

“আজ ভাব খুবই খাব।প। চল অ|মবা একদিল শাহেৰ দবগাহে আশ্রম নিই” 
তাবা আব বিলম্ব না কৰে দ্রুত পীবেৰ উক্ত পবিভ্ত স্বৃতিস্থানে এসে আশ্রর 

নেন এবং একদ্িল শাহেব নাম ম্মবণ কব্তে থাকেন। 

সেই ভূতেব দল তাদেবকে নাকি তাঁডা কবে এগিবে এসেছিল বটে কিন 
পীবেব স্থানে প্রবেশ কবৃতে পাবেনি। দুব থেকে খোনা খোনা বে নাকি 
বলেহিল,_্দবগাৰ ন। উঠলে তে।দেব আজকে কাদাব পুতে বাখতাম । 

ভো'ব হবে গেলে বাপ-বেট। বাড়ীতে কিবে সকলকে এই ঘটনাব কথা 

বলে। 
অনেকে মনে কবেন যে, ম|ঠেব ওপাঁবেব অন্ত্যজ্ব অ্রেণীব লোক ও 

কসিমুদ্দীন প্রনুখেব ঘ।ছ ধবাব ন্বার্থ নিবে ঘন্ হওব|টা স্বাভাবিক । এগেত্রে 

এক পঙ্গ পশ্চাদাপসবণ কবে আ|শ্রব নিল পীব একদিল শাহেব নজবগ|হে। 

গীব সাহেব তব কাজেব দাবা হিন্দু চুসলিদের নিকট এতগানি শরদ্দে 



এক দিল শাহ্, চ্ও 

হয়েছিলেন যে বিপক্গীষ ব্যক্তিগণ চডাও হবে গীবেব নজবগাহে প্রবেশ এবং 

আক্রমণ কবেনি। 

ণ৭। গগীবের নামে রাখাল-ভোজ 
উক্ত পাটুলিগ্রামেব বাখাল বালকেব প্রতি বছব ক|জীপ]ডাব মেলার 

প্রথম দিনে পাটুলীগ্রামেৰ উক্ত পীব-স্থৃতিস্থানে চডুইভ|তি কবে থাকে । প্রবাদ 
যে, স্াখাল-বপে গীব একদিল শাহ পীব্-ন্ৃতিস্থানে নাকি অন্যান্ত বাখাল- 

বালকদের সঙ্গে চড়ুইভাতি কব্তেন। 

উক্ত গ্রামেব বাখ!ল ব!লকগণ দলবদ্ধভাবে বাড়ী বাডী ঘুবে চড্ইভাতিব 
উপকবণ সংগ্রহ কব্ত। একবাব দেশে খুবই অভাব-অনটন দেখা দিলে 

গ্রামবাসীগণ তাদেবকে কোন গ্রকবে সহাষতা কবেনি। পীবেব স্থৃতি বক্ষা় 
প্রচলিত প্রথা রহিত হওযাৰ আশঙ্কাঁধ দুঃখে তাব| দিশাহাঁবা হযে দলবদ্ধভাবে 

বাবাঁসত মহকুম! শাসকেব আদালত-সম্মুখে উপস্থিত হয এবং শ্লোগান দিষে 

শাসক মহোদধেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। শাসক মহোদয়, (কথিত যে তাঁকে 
সকলে অমৃত লাল বাবু বলে জানতেন) তাদেব কথ! অবধান কবেন এবং 

অবিলম্বে সেই গ্রামেৰ মাতব্বব-স্থানীষ কষেকজন অধিবাসীকে ডেকে পাঠান।- 
শাক মহোদষ তাদেবকে বুঝিষে বলেন যে জীবন বঙ্ষাব জন্য যতটুকু আহার্য 
তাবা গ্রহণ কবেন তা পীবেব নামে উৎসর্গ কবতঃ যদি চডুইভাতি কব হয় 
তবে তাতে এদেব পদগৌবব বৃদ্ধি পাবে এবং স্কুমাবমতি বালকগণও 
পবিস্ৃপ্ত ও আনন্দিত হবে। অতএব তীবা! ষেন চিবাচবিত প্রথাব লঙ্ঘন ন। 
করেন। 

এরপব থেকে এই গ্রামে বাখাল ভোজপ্রথ| আজিও (১৯৭১) প্রচলিত 
আছে। 

৮। মহিম রায়ের রাখাল 
বাবা!সতেব মহিম বাষ, তাব গকব পাল বদ্দণাবেক্ষণেব জন্য একজন বাখাল 

বেখেছেন। এই রাখাঁলই ষে ছদ্মবেশী পীব একদিল শ।হ. তা কারো জানা 
ছিল না। 

গরুগুলিৰ বসবাসেব উপযুক্ত গোষ।লঘব না নির্মাণ কবে দেওয়াঁষ বা 
শানাভাবে তাদেব অবত্ব কবাধ বাখাল পীব একদিল শাহ্ অসন্থষ্ট হযে প্রতিবাদ 



৮৪ . বাংল! গীব সাঁহিত্যেব কথ! 

কবেন। ফলে উভষেব মধ্যে বচসাব স্থত্রপত হয। বচসাব শেষ পবিণভিতে 

মহিম বাষ গীর সাহেবকে প্রহার কবতে উ্ভত হন। মহিম বাধ তাকে 

নাগালের মধ্যে পান নি »কাবণ পীব নাকি সামনেব আঁতবাদেব পুকুবেব 

জলেব উপব দিষে খভম পাষে ত্রুত পাব হুষে যান। 
পবে রাত্রে পীব একদিল শাহ, ম্বপ্পে মহিম বাধেব' নিকট' আপনা 

পবিচয দান কবেন। * ৰ 

এই ঘটনা প্রচাবিত হওযাঁৰ পব বাষ-ষ্টরেটেব লোকদেব মধ্যে চাঞ্চল্োঁব 
সানি হয়। পরবর্তী কালে বাজা বাম-ঘোহন বাষেব রেট থেকে পীরের' স্মবণে 
বহ সীবো তব জমি রত হযেছির্ল। 

5802 ৭ 

৯। পাথর ভাসে পুকুর জলে , ১ ৪৫44: 

ীরুষ্পুবেব জমিদ1ব,চাদ খাঁব অসম্পূর্ণ মসজিদে স্থাপিত বিশাল এবং১ 
নিদারুণ ভাবী প1খব কালব্রমে ভেঙে পড়ে মাটিতে এবং পাশেব পুকুরে গডিযে 
অ|সে। পীব একদিল শাহ, কর্তৃক স্পৃষ্ট এই পাখবটি-নাকি সচল-ছিল। প!খরটি 

নাকি পুকুবেব জলে ভেসে বেডাত। সাধাবণ -যাঁচ্ষ ত/কে কখনো! এ ঘাটে 
কখনও ওঘাটে দেখতে পেত। ,অথচ কোন লেক সে প্রাথরকে ধবতে *পাবত 
না। কোন বমণীর অশৌচ আচবণে পাথবটিব চলা, ফেবা ,.কল্লাব সেই 
অলৌকিক শক্তি, নষ্ট,হবে গেছে কালত্রমে সে পাথর দ্বিধপ্তিতপ্হযে মায়। 
কোন ব্যক্তি সেই পাথবকে নাকি ন্তাব করটিদেশেব উপবে, উত্তে/লন 'কবতে- 
পারেন নি। পুকুরেব জল অনেকখানি -শুকিঘে গেলে” ঠচত্রবৈশাখ যাসে' 
একখানি পাথব অ|জিও পুকুবেব মধ্যে দৃষ্ট হয। * চন 

১০।' আশ্চর্য বাঁশের খুটি 
গীব একদিল শ/হেব যে বওজা সৌধ এখন বষেছে প্রথম অবস্থা তা' ছিল 

একটি খডে। ঘব মাত্র। গীব স|হেব এই ঘবেই অবস্থান কবতেন। এটিই 

তাব পমাবিস্থনি। সেই খভো ঘরখানি মাঝে মাঝে 'অন্ততঃ প্রতি বসবে 

একব|ব কবে মেরামত কবৃতে হত | -একবাব ঘরখ|নিব "চালেব বো৷ এবং বত? 

বদল কব|ব সমযে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল । 

ঘবের মিস্ত্রি অর্থাৎ ঘবামি মাপসহ বো বাখুঁটি কেটে নিলেন । অন্যান্য কাজ 

সেবে পবে সেই মাপ ঠিক- আছে কিন। ঘ।চাই কবতে গিয়ে ' তিনি দেখত: 

এ 



,একদিল শাহ্ ৮৫ 

পেলেন যে সেই বাঁশখণ্ড নির্দিষ্ট মাপ অপেক্ষা বড কিংবা ছোট সহষে" গেছে। 

তিনি বিশ্মষে বিভ্রান্ত হযে গর ' একদিল -শাহেব শ্ববণ নিলেন )- পরে তিনি 
সেই বাশখণ্ড চালে লাগাতে 'গিয়ে 'দেখলেন .যে তা ঠিক মাপসই -হয়েছে। 
এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তিনটি খুঁটি বহুদিন যাবত উক্ত দরগাহ স্থানে 
নাকি জীবিত অবস্থায় অর্থাৎ কাচা ছিল। : সাধাব্ণ, লোকে।তা বহুদিন প্রত্যক্ষ 
কুবেছেন। ,কষেক: বৎসর পুর্বে, জনৈক বিরত মস্তি বুক্তি।অশোচ অবস্থায় 
ছুয়ে-ফেলায় বাঁশ খণ্ড, তিনটি শুকিয়ে যেতে থাকে ।. 'বর্তমানে (১৯৭১) বাশ 

- তিনটিব মাত্র ছুটি আছে এবং তা দবগাহের ম্রেরাষেতগণ পীবের ,অলৌকিক 
কীত্তির নিদর্শন স্ববপ একপাশে সযত্বে রেখেছেন। . 

1 

১১ | বসন্ত বাবুর ব্দাস্যুত। 

বাবাসতেব অন্যতয় নাম্ধ এলোপ্াখ মিকিৎস্ক ডঃ বসত, কুমার 
চট্টোপাধ্যায়। তিনি আঙ্মাঁনিক ত্রিশ-পযত্রিশ বছর পূর্বে একদিল শাহের 

নজরগাহেব একপাশে তাঁব বসতবাটা নির্ঝণ করাচ্ছিলেন। বাজমিন্ত্িদেব 
যিনি প্রধান ছিলেন, তাৰ নাম উজিব আলি।: মিস্ত্রি সেদিন.উত্ত-বাভীব ছাদ 
ঢালাই কবছিলেন। -' সে' রাত্রিতে 'প্রায়' বাবোটা-একটা ” পরধস্ত, দারুণ 

১. উদ্দীপনাঁর মধ্য দিষে কাজ চল্তে থাকে,।' “ফলে পীবএক দিল,শাহেব' নজব- 
গাঁহে প্রতিদিনকার মত ধৃপ-বাতি দিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি রিস্বত হয়ে যান 4 -." 7 

' জ্যোত্-প্লাবিত গভীব 'বান্তি ॥॥ চাবিদদিক নিম্তব-।- উজিব আনী পেটে 

ঈষৎ বেদন! অনুভব কব্যলন।. তিনি আ'র-বুমাতে,পাঁবলেন-'না ।* (উঠে বসে 
কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে পাষখানায "যেতে- হল। দুব থেকে তিনি” দেখলেন, 
সাদা আলথান্না- পৰিহিত "দীর্ঘকাষ এক ফকিব-'নজবগাহেব সম্মুখে ঈীডিে 

আছেন। কৌতুহলী হযে তিনি আবে! নজর,করে দেখলেন” সেই ফ্কিবেব 

গাষেব বং ফব্সা, মুখভব| সাদা গৌফ-দাডি। তিনি সেখানে দাডিয়ে অহ্চ্চ 
শ্ববেবল্ছেন,--এখানে আজ এরা ধূপ-বাতি দিতে নিশ্চযই ভুলে গেছে। 

বোধহয় কাজে খুবই ব্যস্ত ছিল।” 

-- কিছু খেমে তিনি, আরো বল্লেন__“ঘাকু,স্তাঁতে অব কি হযেছে।” | 

- “এর-পবই তিনি মাথা নীচু কৰে সেই এক-দবজাব নজবর্গাহেব মধ্যে প্রবেশ 
করুলেন। -উজির আলি যেন হঠাৎ'সপ্িৎ ফিবে পেলেন। তিনি সেই 



৮৬ বাংল! গীৰ সাহিত্যেব কথ! 

ঘববেশকে দেখবাব জন্য দ্রুত সেখানে গেলেন এবং ঘবেব মধ্যে তাকে অনুসন্ধান 

কব্লেন; কিন্ত তিনি দেখলেন ঘবটি জনমাঁনব শূন্য । তিনি তৎক্ষণাৎ বাইবে 
এদ্িক-সেদিক অন্ন্ধন কব্লেন, কিন্ত কোথাও কাউকে দেখতে ন! পেষে 
বিস্মযে হতব।ক হযে গেলেন। 

মিন্ত্রী উজিব আলী অবিলম্ে সাথী মিস্ত্িদেব ডেকে তুল্লেন। তাদেব 
প্রত্যেককে প্রশ্ন কৰে জান্লেন যে সেদিন কেউই সেই নজ্বগাহে ধৃপ-বাতি 
দেয়নি। উজিব আলী সাহেব তখনই সেখানে ধূপ-বাতি দেবাব ব্যবস্থা কবেন। 

পবদিন সকালে উ্জিব অ|লী সাহেব ঘটনাটি সকলেব নিকট বিবৃত কবেন। 

ডাঃ বসন্তকুম/ৰ চট্টোপাধ্য/ষও তা অবগত হন। ডাঃ চট্টোপাধ্যাষ তার 
বনতবাটী নির্ম/শেব সাথে সাথে কাচা গৃহটি পাকা গৃহে বপান্তবিত করেন। 
তিনি সেই সাথে উক্ত নজবগ।হে নিযমিত ভাবে ধৃপ-বাতি দিবাব বন্দোবস্ত 

কবেন। সে বীতি আজে! (১৯৭১) প্রচলিত অছে। 

১২। কে এই দরবেশ 
উপবোক্ত ভাঃ বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যাষেব পুত্র শ্রীমান .কনকক্মাব 

চট্টোপাধ্যাষ একদিন সন্ধ্য/ষ দোতলাব ঘবে বসে পাঠ অভ্যাস কব্ছিলেন। 
কখন তাৰ তন্দ্রাভাব এসেছিল ত। তিনি জানেন না। হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেলে 
সামনে দেখতে পন নজবগাহেব ছাদেব উপব বসে আছেন সাদা আলবাল্গা 

পরা দীর্ঘকাঁষ এক ফকির । তিনি ভয পেষে চীৎকার করে ওঠেন। চীৎকার 

শুনে সেখানে ছুটে আসেন তাব মা অর্থাৎ ডাঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যাষের 
পরী। ঘটনাটি তিনি মাতাব কাছে বলেন। ততক্ষণে নে মৃতিটি অদৃষ্ঠ 
হযে যায়। শ্রীমান কনকেব মা! শুধু বল্লেন, এই ফকিব বেশখাবী 
দববেশই হলেন পীব একদিল শাহ. 1” 

১৩। একদিল শাহের আঁইট 
গীব একদিল শাহ, বাখাল বেশে আনোযাবপুর পরগণ।য বিভিন্ন ম/ঠে গরু 

চবাতেন। বর্ধাব দিনে গক নিষে তিনি খুব দৃববর্তা মাঠে যেতেন না। 
কাজীপাভাব দকিণ প্রান্তে বর্তমান বাবাসত সদব হাসপতালেব নিকটেব 
মাঠে বর্ধাব দিনগুলি কাটাতেন। তিনি গরুগুলি মাঠে ছেড়ে দিবে জিব 
আইলের উপবে উচু কবা টিপির উপব বসে থাকৃতেন। এখানে বদতেন, 



একদিল শাহ্, ৮২ 

কাৰণ মাঠিভবা থাকৃত প্যাচপেচে কাদা! । ্দী রাখাল বালকগণ এই সব উ£ 
স্থানকে পীর একদিল শাহেব স্মবণে যথেষ্ট সমীহ কবৃত। এই উঁচু টিপিগুলি 
স্থানীয পবিভাযায '্থাইট' বলে পৰিচিত। উক্ত মাঠে এখনও যেসব টিপি 
পবিলক্ষিত হুয তা কালন্রমে "একদল শাহেব আইট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
কবেছে। শুনা যায, কোন কোন ভক্ত নাকি এই আইটে মানত বা শিবনি 
দিযে থাকেন। 

১৪। লান্প্রথারিকৃতা বিরোধী একদিল শাহ 
১৯৬৪ থৃষ্টান্মে কলকাতায হিন্দু-মুললমানেব যে দার্ধা বেবেছিল তা 

বাবাসতেব কিছু কিছু অঞ্চলেও ছডিষে পড়ে। এমন কি দুর্ৃত্বা সেই বিষাক্ত 

হওযা কাজীপভতেও প্রসাবিত কবৃতে নাকি চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার্দেব 
সে আশ! ফলবতী হযনি। 

কাজীপাডাও তৎসংলক্ন প্রথম দিতি, বা প্রভৃতি গ্রামের হি্দু-মুঘলমানগণ 

শঙ্কিত হযে পডলেন। তাঁবা৷ এমত বিপদেব লময কি কববেন তা যেন ভেবে 
পাচ্ছিলেন না। হিন্ুবা মনে মনে বল্লেন”-পীব বাবা একদিল শাহ, 
আছেন, আমদেবভষ কিস্বে?” মুসলমানেবা কেহ কেহ বল্লেন - “পীর 
একদিল শাহের দোযাষ আমাদেব এখানে কোন দুর্বৃত্ত কিছুই কবতে পাঁববে 

ন1।” হিন্দুমুদলম/ন সকলে মিলে আ.ত্মবক্ষার্থে প্রস্তুত হলেন। 
সেই রাত্রি ছিল খুবই আশঙ্কাপূর্ণ। জ্যোৎ্সাগ্লাবিত বাত্রে ছুরৃতিবা। নাকি 

মারাত্মক অন্ত্রশত্ত্র নিষে কাজীপাডাব ভিতবে প্রবেশেব উগ্চোগ কবেছিল। 
তারা হাসপাতালেব উত্তব-পর্ব দিকেব মাঠেব মধ্যদিষে অগ্রসব হতে থাকে । 
কাজীপাডাব সঙ্গিকটে উপস্থিত হবে ত|র! অনুভব কবে, যেন বহুলোক 
কাজীপাভাব লীমাবেখা। ববাবব বীবদর্পে ঘেবা ফেরা কবছে। কিক্ংপবে 
তারা দেখতে পেল সাদ! আল্লা পবিহিত দীর্ঘকাষ যোদ্ধপুরুষের এক 

বিরাট বাহিনী সনর্পে মার্চ কবে ঘেব। ফেরা কবছে। তাঁবা আবা শুনতে 
পায় বাইফেলেব গুলীব কষেকটি আওয়াজ এই পবিস্থিতিতে তার। ডন্ন 
পেয়ে সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করে। 

-পবে কাজীপাডাব হিন্দুসুসলমান জনসাধাবণ উপবোক্ত ঘটনার কথা 
লোক মুখে জেনে বুঝতে পাবেন যে এটি পীব একদ্িল শাহেব অপ কিক 
শক্তিবই পৰিচয় মাত্র । 



৮৮ ংলা পীব-সাহিত্যেব কথা 

১৫। পীরের পায়রা হত্যার জের 
পীর একদিল শাহেব দবগাহে বহু পাষব। বস কবে। অনেক ভন্ত 

প্রতিদিন, ধহু অভাব-অনটন সত্বেও পাষারাদেব আহাবের জন্ত ধান বা গম 
'দিষে থাকেন। পাষবাগুলি একদিল শ|হেব পারা! বলে খ্যাত। পীরেঘ 
প1যব! বলে কেউ তাদেবকে হত্য। কৰে না। 

একব|ব এক প1যরা-লোভী এবং অহঙ্কারী, পীবেব দবগাহু থেকে একটি 
পাষবা ধবে এবং সে সেটিকে হত্যা কবে বান্না! কৰাৰ জন্ত প্রস্তুত হয। প্রথমে 

সে উন/নেব কড।বঘ তেলেব পাক মেবে নেষ। পবে সেই তেলে উক্ত পায়রা 

মাংস অর্পণ কব! মাত্র কভাষ দাউ দাউ কবে আগুন জলে ওঠে । সে আগুন 
আযয়ত্তেব বাইবে চলে গিষে আশ-প[শেব সমস্ত খডেব চালের ঘরগুলি জলে 

ওঠে। অতি অক্নক্ষণেব মধ্যে সমস্ত ঘব ছাই হয়ে মাঁটাতে মিশে" যাঁয়। কিন্ত 
আশ্চর্ধের বিষৰ এই যে, পীবেৰ খডেব চালেব দরগাহ গৃহটিই এদের মধ্যে 
থেকেও বক্ষ। পা । রর 

» পা 

১৩। পীরের দ্রব্য গ্রহণের ফলু, 

(ক) বাবাসত মহকুমা জাফবপুব গ্রামে রী একদিল শাহের 

নজরগাহেব জমিতে একটি প্রকাণ্ড অশ্বখ গাছ ছিল। একবার “চৈত্রের ঝঁডে 

এ গাছ থেকে বহু শুকৃনে! ডাল ভেম্বে পডে 'মাটীতে। একজন- ম্জুর সেই 
কাঠ সংগ্রহ করে বাডীতে নিষে যাঁষ। ব্রাত্রে সে' উক্ত কাঠের অর্ধেক 

পরিম/ণ কাঠি জালিষে খানা! প্রস্তত করে। আহাবাি সম্পন্ন করে বাজে 

নিত্রাকালে এ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে ষে যেন কে একজন বাগ্রীব মেষে তাঁকে 

বলছে, _“পীবেব অশ্বথ গাছেব ডাল জালিষে তুমি মহা অপবাধ কবেছ। 
বাকী কাঠ কিষে না! দিলে তোমার ভীষণ ক্ষতি হবে ।” 

এই-কখা শোনা মাত্র তার নিপ্রাভঙ্গ 'হল। কোন প্রকারে অনি্রায় 

রাত্রি প্রভাত হলে উক্ত ব্যক্তি বাকী -কাঠেব বোঁঝাটি লেই অশ্বখতলায় 

ফিরিয়ে বেখে এসেছিল। 

খ) জাফবপুর গ্রমেব প|শেব গ্র/যের নাম কিলিশপুব। উক্ত গ্রামের 

অধিবাসী মোহাম্মদ মকবুল হোসেন একবাব অহ্ৰপ একটি গঠিত কাছ 
কবেছিলেন। পীবেব এ কাঠ নিলে ক্ষতি হর্তে পারে একথা তিনি বিশ্বাস 



একদিল শাহ্, ৮৯ 

কবতেন না। তিনি একবাব গর্বভবে এ গাছেব শুকনো কাঠি নিষে বাড়ী 
যান, ইচ্ছা এ কাঠ তিনি জালানী হিসাবে ব্যবহাব কববেন। কেক 
ব্যক্তি এ কাঠ নিষে যেতে মকবুল সাহেবকে নিষেধ কবেছিলেন ১ কিন্তু 
তিনি কারো কথা গ্রাহ্থু কবেন নি। 

মকবুল সাহেব যেদিন , বিকেনে। সেই 'রাঠ, নিবে গিষেছিলেন। তাৰ 
পরদিন ভোরে দেখা গেল কাঠের বোঁঝটি গীবের সেই অশ্ব গাছের 
নীচে পড়ে আছে? লোকে তাকে জিজ্ঞাসা ক্রল, ব্যাপাঁৰ কি! , মকবুল 
মহেব, নাকি বলেছিলেন যে রে যেন সারা রাত্রি ধবে তাঁকে ভয় দেখিষেছিল। 

৪ সেই বাত্রেই, কাঠ যথাস্থানে ফেরৎ রি 

“ গ) পঞ্চাশ বছরও 'অতিক্কনত হয নি, গোলাম রববানি নামক ্ানীষ 
এক. ব্য গীবের নীমে)পৃভিত কষে কাঠা জমিতে 'ছাষ_কৃষতে মন 
করে। পাশের লোকে তাকে নিষেধ সকবেছিলকিন্ত সে-কুবো বাধা 
ধানে নি। সে ফলকে অ্রাহ্ কবে কুক নারকেতেৰ চা পু 

করোছিল। এব কিছুদিনের মধ্যে নে কাশ বোর মারাত্মকভাবে 
আক্রীন্তহয়। । ভয পেয়ে 'সে এ জি থেকে নারকেল চারাপগ্তলি তুলে 
ফেলে। তবুও দে রোগমুক্ত হতে পাবেনি। সেই ক্ষয়কাশ রোগেই তাব 

জীবনবাযু বহির্গত হষেছিল। 
ঘ) জাফরপুবেব এ নজরগাহ স্থানে একটি বহু পুবাতন বাব্ল! গাছ 

ছিল। দূর থেকে গাছটিকে এটা এদিন বেরিনানিজি 
মত দ্খোতো।. কালক্রমে গ্রাছটি শুকিয়ে মরে যায], এর ব্যক্ষি এ 
বাবলা গাছেব গোডায়'এক ভ্াড় বপার টাকা! পাফ।। স্রে গোপনে এঁ-সমস্ত 
টাকা পেয়ে ধনী-লোক হযে ওঠে।. হঠাৎ আহ্গুল -ফুলে, রুলাগাছ হওয়ায় 
সাধারণে কিছু বিল্ময়ু বেঁধ, ক্রু, কিন্তু, সে রহস্ত বেশীদিন- গ্লোপন-:রইল 
না। 

সে ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যেই কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং নিজের 
অপরাধের কথ! বুঝতে পেবে পীবেব শরণাপন্ন হয” কিন্তু পীর তাকে মৃত্যুর 
মাধ্যমে মুক্তি দিয়ে ক্ষমা করেছিলেন । 



রং বাংল। পীব সাহিত্যে কথ। 
১৭। ডাংগুলি-এযানা মারা 

বাখাল বেশখারী পীব একদিল শাহ্ তাঁব সঙ্গী বাখাল বালকগণেব সংগে 
ডাংগুলি খেলতেন। পভাং” হল ' ক্রিকেট খেলায ব্যবহৃত ব্যাটেব ন্ায় 
ব্যবহার্ধ এক থেকে দেড হাত লথা লাঠি বিশেষ। “গুলি হল ক্রিকেটের 
ব্যাটেব সঙ্দে খেলবার উপযোগী বলেব সদৃশ মাত্র চাব-পচ ইঞ্চি লম্বা! শক্ত 
দণ্ড বিশেষ । পীব একদিল শাহ, ডাংগুলি খেলব সময তাঁর ভাং-এর সাহায্যে 
এঁ গুলি-কে আঘাত কবে বহু দূবে নিক্ষেপ করতেন। কখন কখন তিনি 
সেই "গুলি" পাচ-ছষ মাইল দুব পর্বস্ত নিক্ষেপ করতে পাবতেন। প্রবাদ, পীর 
একবাব জাকব্পুব অঞ্চলে খেল! করবাব সমষ তিনটি গুলি এমন জোবে নিক্ষেপ 
করেছিলেন যে সেই তিনটি গুলি যথাক্রমে আবদেলপুব, পাটুলী ও হুমাইপুর 
গ্রামে এসে পড্ডেছিল। বল। বাহুল্য, উক্ত তিন গ্রামেব যে ষে স্থানে গুলি' 

পড়েছিল সেই সেই স্থানে স্থাতি চিহ্ন স্ববূপ উচু মাটার টিপি বযেছে। কেবন 
হুম।ইপুব গ্রামেৰ মাটিব টিপিটি নাকি কষেক বৎস পূর্বে কে বা কারা বিনষ্ট 
করে ফেলেছে । ডাংগুলি খেলাব সমযে ডাং-এব সাহায্যে 'গুলি'কে আঘাত 
করে সজোরে দুবে নিক্ষেপ কবাকে স্থানীষ পবিভাষায বলে 'গ্যানা-মাবা'। 
'এই গ্যানা মাবাকে লক্ষ্য কৰে এই অঞ্চলে যে প্রখাদ আছে সেটি এইবপ ৮_ 

এ্যানাগুলি ব্যানাষ ষ। 

ষেদ্িক পাবিস সেদিক যা, 
, নিলাম নাম একদল পীব 

চল্ল গুলি হুমাইপুব। 

পুস্তিকা আকাবে প্রকাশিত আব একখানি গ্রন্থ ১৯৭১ খুষ্টাবেব পযলা 

জান্যারী তাবিখে প্রকাশিত হযেছে । এই পুস্তকেব বচধিতা কাজীপাডা 

নিবাসী কাজী সাদেক উল্লাহ্ । তিনি তাব পুস্তিকাষ ভূমিকা ও কিছু নিজ 

বক্তব্যেব সাথে নিয়লিখিত শিবোনামাঙ্কিত গল্প স্থান দিযেছেন ৮_ 

১। বাখাল গিরি 

২। চাষীব বিম্মযূ 

৩। জাহাজ ডুবি 

৪। বার[সাতেব বুকে 
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৫। জীবিত বাশেব কাহিনী 
৬। পবিত্র পুকুবেব কাহিনী 
৭। চোবেব সাজা 

৮। বাজা বামমোহন বাষেৰ পূর্বপুকষগণ কৃষি জমিদ্ান 

৯। প্রাণ পেল ধডে 
১০। সজাগ দৃষ্টি 

তাৰ পুস্তিকাব কষেকটি গল্প আবুল আজীজ আল্ আমীন সাহেবেব 
পন্য জীবনের পুন্ত কাহিনী” নামক পুস্তকে বিবৃত গল্পের ছাযাবলধনে লিখিত 
বলে মনে হয। “বাব।সতেব বুকে” শীর্ষক গল্পে তিনি যা পবিবেশন করেছেন 

তাঁর সঙ্গে এবং ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী, পুস্তকে পবিবেশিত “বসন্ত বাবুর 
বদান্যতা” শীর্ষক গল্পেব স্গে বসন্ত বাবু একমত নন বলে তিনি নিজে যে কাহিনী 
আমাকে শুনিষেছিলেন তা স্থানীষ কিছু কিছু লোকেব কাছ থেকে মিলিষে 
নিয়ে আমি এই পুস্তকেব পূর্বেই পর্ৈশন কবেছি। 

শশী পীশ্পিল 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

কান্ত দেওয়ান 

পীর কান্ত দেওষান বাজী বাবাসত মহকুমার আমডাঙ্গা থানাধীন 
আহাটা নামক গ্রামের জাগ্রত পীর । এতদ্ অঞ্চলে তিনি দেওয়ানী 
নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি কোথাকার লোক ত৷ জানা বায় না। 
আদহাটা গ্রামের পরলোকগত বেচু কর্মকারের বাড়ীতে তিনি একজন 
সাধারণ ফকিরের বেশে আগমন কবেন। বংশ পরম্পরায় উক্ত কর্মকারের 

'সস্তান-সম্ততিগণ শুনে 'অসিছেন, যে ফকির বেশে দেওয়ানজী ধখন আদহাটা 

গ্রামে আসেন তখন 'ভীয় ব্যস ছিঈ' প্রা পঞ্চাশ 'বছরা।” , কু কর্কার 

উক্ত ফকিরকে বাভীর দহলিজে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন! দু! কর্মকার 
কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন জেনে দেওয়ানজী 
তাকে সন্তান লাভের আশ্বাস দেন। কষেক বছরের মধ্যে বেচু কর্মকারের 

ছুই পুত্র ও এক কনা জন্ গ্রহণ করে। বেচু কর্মকারের কন্যা, দেওযানজীর 

খুবই ন্সেহেব পাত্রী ছিল। দেওযঘানজী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে 

ঘুরতেন সেই কন্যাটিকে নিষে। তিনি গ্রামের সাধারণ গৃহস্থের বাডীর 
রোগ-পীভায ওষুধ-পত্র দিতেন । 

হিন্দুর বাড়ীতে মুঘলমান পীর থাকাষ গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বেচে 
কর্মকারকে আপত্তিকর কথ! বলেন। তাতে তার নাকি শান্তি পেতে 

হয়েছিল । ফলে দেওয়ানজী পরে গ্রামের এক মুসলিমের বাভীতে গিয়ে 

থাকতেন। পাশের গ্রাম উলুভাঙ্গাতেও তাঁর আত্তানা ছিল। 
পীর কান্ত দেওয়ান, ভক্ত বেছু কর্মকারের প্রতি সন্তষ্ট হষে তেলপডার 

জন্ত ছুর্লভ এক মন্ত্র দান করেছিলেন। সেই মন্্রপৃত তেল কেউ ভতি- 

ভরে গ্রহণ করলে তার নানাবিধ রোগ নিরামর হব বলে লোকের বিশ্বাস। 

বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার ক্ষত এই মন্ত্রপূত তেলের ব্যবহারে আরোগ্য 

হয় বলে শোনা যার । 
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দেওযান্জী এতদ্ অঞ্চলে আন্মমানিক দেড়শত বসব পূর্বে আগমন 
কবেছিলেন। পবলোকগত বেচু কর্মকাবেব নিম্নলিখিত বংশ তালিকা! 
থেকে এইবপ অনুমান কৰা যাষ। 

টি কর্মকার 

4 
৬বেচে কর্মক।ব 

] 
1 
$ $ 4 

হাগী (কন্তা) বাম (পুত্র) নাবাষণ (পুত্র) শী 

+ 
বজীব লোচন 

ৃ 
$ 
শন 

$ ++. 
লালমোহন (৬৮) ০ হলধব (৫১) 

দেওযানজী আঁদহাটা গ্রামের যুন্শী বদকন্দীন -সাহেবেব পূর্বতন কোন্ 

এক পুরুষেব সমযে দেহত্যাগ করেন। মুন্ণী' াহেবের বাঁডীর পাশেই 

দেওষানজীকে সমাধিস্থ করা হয। সে দবগাহ গৃহটি আজো বিদ্যমান। 

গীর কান্ত দেওযাঁনেব বওজাব উপব তাঁব ভক্তগণ একটি পাকা দরগাহ, 

গৃহ নির্বাণ কবেছেন মুন্শী বদরুদ্দীন -প্রমুখ ব্যক্তি দেওযানজীর দরগাহের 

সেবাহযিত। । প্রতিদিন বগুজা শবীফে ধূপ-বাতি দিষে ভাবা! জিষাবত করেন ।”- 

জনসাধাবণ পীবেব নামে দবগাঁহে শিবনি, হাজত "ও মানত প্রদান কবেন। 

গ্রতি বত্মব এগাবোই মাঁঘ তাবিখে পীবের নামে বিশেষ উরস অহষ্টান 

উদ্ষাপিত হয। তিনদিন ধবে উব্স চলে । এ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। তাঁর 

নামে প্রদত্ত পীরোত্িব জমির পবিমাণ প্রা ছুই বিঘা । কর্মকাঁৰ পরিবারের 

তরফ থেকে বিশেষ শিরনি বা পূজার সামগ্রী উরসের সমষ পীরের দরগাছে ' 



৯৪ বাংল! গীব সাহিত্যের কথা 

প্রেবিত হয। হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্ত তাকে অপবিসীম শ্রদ্ধা কবেন। তীব! 
হাজত, মানত এবং শিবনি দিষে থাকেন । 

পীব হজবত কান্ত দেওযান বাঁজীব আলৌকিক কীর্তিকলাপ সম্প্িত 
কিছু লোক-কখ|। এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাদেব দু'একটি এখানে 
উল্লেখ কব। গেল। 

১। দেওয়ানজীর উদারতা 

জনৈক ব্যক্তি একদিন বেচু কর্মকাবকে বলল» “হিন্দু হযে নিজের 
বাীতে মুললমান বেখেছে এমন অন্যাঁধ ববদাস্ত করা যাবে না। তোমাকে 
একঘবে কবা হবে ।” 

কিছুদিন যেতে না যেতে সেই ব্যক্তিব কি একট! বোগে অকন্মাৎ 
মৃত্যু হল। 

মৃত দেহেব উপব সাদ! কাপভ বিছিষে ঢেকে দেওযা হযেছে , শশানে 

নিষে যাওব|ব উদ্যোগ হচ্ছে। এমন সময দেওব|নজী কাচা কঞ্চিব একটা 

ছডি হাতে নিষে ঘুবতে ঘুবতে সেখানে এসে হ|জিব হলেন। তিনি সেই 
ঘটনাটি জানলেন । বললেন _-"ও বাচবে |» 

এই বলে তিনি হ1তেব ছড়ি দিষে ক।ফনেব উপব স্পর্শ কবলেন। পরে 
তিনি স্থানীয কোন ব্যক্তিকে বেশ কিছু তেঁতুল-গেলা খাওয|তে বল্লেন। 

তাব নির্দেশ অন্ধ ষথাবীতি ব্যবস্থা নেওযা হলে দেখা গেল কিছুঙ্গণের 

মধ্যে সেই ব্যক্তিব জীবন সঞ্চাব হযেছে । এই ভাবে সে ব্যক্তি ধীবে ধীবে 

জীবন ফিবে পেবে স্থস্থ হযে উঠল ৷ 

২। সার গাদায় গজ দর্শন 

বেচুকর্মকাবেব স্ত্রীব একব।ব খুব ইচ্ছা! হল যে তিনি গম্গ। দর্শনে যাবেন। 

সেবাব ছিল চুডানণিব যোগ। বাত্রি প্রভাত হলেই সে যোগ লাগবে। 

অথচ গঙ্গ। এ গ্রাম থেকে বেশ দুবে প্রবাহিতা। সব গোছ গাছ কবে এত 

অল্পক্দণে গল্গা দর্শনে বাওষা সম্ভব নব । বেচু কর্মকাবেব স্ত্রী খুব বিমর্য হয়ে 

পডলেন। 
প্রাতে দহলিজে বসে দেওখ/নজী সে মানসিক ব্যথাব কথ| শুনলেন। 

কিছুক্ষণ পবে তিনি বেছু কর্মকাবেৰ স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন । গা দর্শনেচ্ছ 
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সেই মহিল। এলেন ব[ডীব বাইবে। দেওযানজী উঠ্ভানেব পাশেব সাব ফেল। 

গর্ভেব দিকে আঙ্গুল দিষে ছেখিষে বল্লেন, “ওই দেখো গঙ্গ| |” 
সত্য সত্যই সেদিকে তাকিষে বেছু কর্মকাবেব স্ত্রী দেখতে পেলেন 

প্রবাহিতা গঙ্গা, দেখতে পেলেন গাদেবীব মৃত্তি। আবে! দেখতে পেলেন 
বু পুণ্যার্থীৰ অবগাহন-দৃশ্ত। তিনি বললেন, “আমাৰ জীবন সার্থক 
হযেছে।” 

৩। কবব্রের লোক রাণ/ঘাটের পথে পথে 

আদহাট। গ্রামেব পার্শ্ববর্তী গ্রামেব নাম খড্র। এই গ্রামের বাসিন্দা 
ভদ্রলোকটিব কাঁজ-ক|ববাব বাণাঘাটে । প্রতিদিন তিনি খড়ব থেকে বওনা! 
হযে আদাহাট। গ্রামেব মুন্নী সাহেবেব বাডীব পাশ দ্িষে বাণাঘাটে 
যাতাষ।ত কবেন। ফকিব দেওব[নজীব সাথে মাঝে মাঝে তাব দেখ। স।ক্ষাৎ 
হত | 

বেশ কিছুদিন বাড়ীতে থাকাৰ পব সেদিন তিনি কার্ধব্পদেশে 

এশেছেন বাঁণাঘ|টে | হঠাৎ দেওযানজীব সঙ্গে দেখা । দেওযানজী একটি 
ছোট ছেলেব হাতি ধবে বাস্ত। দিযে চলেছেন। তিনি ফকিব সাহেবের 
কুশাল জিজ্ঞাসা কবলেন। ফকিব দেওষ|ন ছুঃখেব সঙ্গে বলবেন, -ওবা 

আমাধ বিদাষ দিষেছে।” 
ভদ্বলে|ক কিছু ব্যথিত হুষে বাঁণাঘাট থেকে ফিবলেন সেদিন । 

পথিমধ্যে অ।দহাটা গ্রামে এসে মুন্শী সাহেবেব বাডীব উঠানে দাডিষে 
তিনি ফকিব দেওষানজীব সাথে সাক্ষাত হওযা ও তাঁব দুঃখে থা বললেন 
প্রতিবেশী কষেক জনেব কাছে। প্রতিবেশীবা বললেন-_-“সে কি কথা! 

দেওযানজী তো বেশ কিছুদ্ন হ'ল 'এন্তেকাল কবেছেন। শুধু তাই 
নয, কিছুদিন হুল মুন্শী-বাভীব একটা ছোট্র ছেলে জলে ডুবে 
মাবা গেছে ।” 

ভদ্রলোক লাঁফিঘে উঠে বললেন,_“হ্যাঠিক। আমি তো দেওযানজী 
আব এই বাডীর সেই চেনা ছেলেটিকেই দেখলাম ।” 

উপস্থিত প্রতিবেশীগণ বলাবলি কবতে লাগলেন,”_"এ কি 

কবে সম্ভব 1» 
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কালু গীর 

কালু নামক একব্যক্তি পীব মোবারক বড! গাজীর সহচর ছিলেন। 

সম্ভবতঃ তিনিই বসিবহাটি মহকুমাঁৰ হাসনাবাদ খানার অন্তর্গত কালুতলা 
গ্রামের নজবগাহ-স্থানের সেবাধেতগণেব নিকট কালু, দেওযান নামেই 

পরিচিত। 1 8 টু 

তিনি কালুগাজী। তিনি বডর্থা গাজীর সঙ্গোদব ভাই নন। বডথ! 

গাজীর সঙ্গে তাব সঠিক বংশগত সম্পর্ক খুঁজে পাওবা যাষ না। তার জন্ম' 

মৃত্যুর তাবিখও কিছু পাওষা যাষ না। কোথায তিনি জন্মগ্রহণ কবেছিলেন 

বা কোথায তাৰ মৃত্যু হযেছিল তাও অজ্ঞাত | 

কালু দেওযানেব ভক্তগণ তব শ্মাতিৰ উদ্দেশ্টে উক্ত কালুতলা গ্রামে প্রা 

একবিঘা জমি পতিত রেখেছেন। সেখানে মাটিব ছোট একটা টিপির পাশে 

বহু পুবাতন কষেকটি বাব্তা গাছ আছে। ভক্তগরণ সেখানে ধূপ বাতি 

গ্রদান কবেন। উক্ত নজবগাহ-স্থানেব বর্তমান (১৯৭০) সেবাঁষেত মহস্সদ 

হাজের গাজী । উক্ত গ্রামের শ্রীঅমূল্যচরণ দাস প্রমুখ বাঁথসবিক মেলার 

তর্থাবধীনি করেন । ২এরতি'বৎসর্ধ পৌষ ল্পংক্রান্তিতে'একদিনেব পবিশের্ধ উত্পব 7 

পালিত হয। ।-এই উৎসব বা মেলাষ' দুবদূরান্ত থেকো হিন্দু-মুসলিম ভ্গণ 

আগমন করেন | সেই মেলাঁ জমীষেত জনসংখ্য। প্রা দুম্ছাজাব। ভর্তগণ 

সেখানৈ হাজত, মানত ও শিরনি' 'দিষে খাকেন। কোন কোন অর্চলের 

লোক কালু দেওযানেব মূর্তি নির্মাণ কৰে তাতে ভক্তি অর্দ অর্পণ করেন। 

তাব “থানে” ছুধ, ব|তাসা, ফল প্রভৃতি ও প্রদত্ত হয । ৪ 

কালু দেওযানকে কেন্দ্র'কবে কোন সাহিত্য 
বচিত হযেছে বলে শোনা! 

যাঁয় ন।। , কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকে কালু নামটি প্রথমেই 
লিখিত হলেও 

. ভাতে গাজীব চবিত্রই প্রাধান্য লাভ কবেছে। নে আলোচনা গাজী 

সাহেবেব আলোচনাব মধ্যে করা হবেছে। কালু-গাজী মঙ্গলে বডখী দোনডঃ 



কান্ত দেওযান ৯৭ 

বাধ মঙ্গলে তিনি দক্গিণ বাষেব মিত্র, কুমীব দেবতা, গাজী মঙ্গলে তা না 
হলেও জলেব সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য নয। 

গীব মোবাবক বডর্খ! গাজী একজন এঁতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষষে শন্দেহ 
নেই। যে সম্পর্েই হোক কালু যে তার জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক বিশেষ 
ভূমিকা নিষেছিলেন এটিও স্বাভাবিক । তবুও কালু নামক লোকটির সঠিক 
বিবর্ণ পাওষ! যাঁষ না। 

আঠাবো ভাটিব অধিপতি দক্ষিণ রায়েব বন্ধু হিসাবে দেখা যাঁষ কালু 
নামক এক ব্যক্তিকে । দক্ষিণ রাষের নিকট তিনি কালু রাষ। একদিকে 
কালুগাঁজী যেমন বডর্খ! গাজীর ভাই বলে কথিত, অন্যদিকে কালুবাষ আবার 
দগ্িণ বাধেব ভাই বলেও কথিত। অর্থাৎ অনুমান কবা চলে যে “কালু* 

নাম ধাবী যে কোন এক ব্যক্তি এতিহাসিক নাষকেব পরামর্শদাতা, সহচর, 
বন্ধু বা জ্যেষ্ঠ মহোদরেব ভূমিকা নিষে আপন কর্তব্য সম্পাদন করতেন । 

স্তবতঃ পববর্তী কালে ছুই তরফের দুই সহচর ব1 ছুই কালু কোথাও 
মিশ্রভাবে, কোথাও বা এককভাবে জন্গণেব সম্মুখে প্রতিভাত হন। 

ভাই মৃ্তিব বর্ণনাষ দেখতে পাওয়া যাষ +_ 

“কালুবাধের ফৃত্তি অতি হুন্দর ও বীরোচিত। মাথায় পাগড়ী বাঁ উ্পীষ, 
বাব্রী চুল, রং ফর্সণ বা হল্দে, কানে কুণ্ডল, কপালে তিলক, চোখ ছুটি বড 

বড, নাক টিকলো, গোঁফ জোডা কান পধ্যন্ত বিস্তৃত ও চওডা, দাডি নেই 
পোষাক পে'রাণিক সমর দেবতাব মত ছুই হাতে টার্দি ও ঢাল, কোমরবন্ধে 
ন|না বুম অস্ত্শন্র ঝুলানে], পিঠে তীর ধক । বাহন ঘোটক, কোন কোন 

শেত্রে বাঘবা কুধীব। আবার অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন মৃ্তিতেও দেখা যায়। 
অবস্ত তা উক্ত দুই জেলাব (চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর ) মুদলমান প্রধান 
অঞধ্লেই। এবপ স্থানে কালু রাষ, বডর্থা গাজীব ভাই বা সহচর রূপে 
হাজত সেলাম আদাষ কবেন। তখন তাঁব বং হয কালো, গালে হুর দাড়ি 
দেখা যায়, নামও বদলে র|ষ, কালু বায় হন মগব পীব “কালু গাভী ।” 

“আবাৰ কোন কোন জেলাষ কালু রাষকে ধর্ম ঠাকুবেব সাথে মিশ্রিত 
হতেও দেখ। যাষ। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি আদি যুগেব বাঘকে ত্যাগ ববেন 
না 15৩৮ 



৯৮ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা 

কালু সম্পর্কে আরো কয়েকটি বক্তব্য লক্ষণীয় ;- 

১। দক্ষিণ রাষের ভাই বা বন্ধু ছিলেন কালু বায । এই কালু রাষেব সঙ্গে 
গাজীব সৃহচব কালুর কোন সম্পর্ক নেই।৫৩ 

২। কেউ বলেছেন দক্ষিণ রাষ ও কালু বাধ অভিন্ন ব্যক্তি। [ঢাক৷ 
বিভ্যু, ভলিযু-৩, নং-৩, পৃষ্ঠা ১৪৮ ] 

৩) রাষ মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ বায় নিজে কালু বায় কর্তৃক হিজলীতে 
প্রেরিত হযেছিলেন। [ বিশ্বকোষ, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৯ ] 

অতএব বৃঝা যাষ যে কালুগাজী এবং কালু বাষ একই ব্যক্তি নন। আবাব 
কালুগাজী ও কালু দেওষানের মধ্যে প্রত/ক্ষ কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানা 

যাষ না । কালুতলা গ্রামাঞ্চলের কারো কাবো ধারণ যে-_কালুঃ বডখ? গাজী 
ও 'চম্পাঁবতী যখন সাতক্ষীরার লাঁব্স! গ্রামাঞ্চলে আসেন তার অতি অক্প- 

কাল মধ্যে চম্পাবতী হতে কালু ও গাজী বিচ্ছিন্ন হন। সাধক ফকিবেব 
আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হযে বডখ! গাজী, চম্পাবতী-প্রেমে নিমগ্ন হওযাষ কালু 

কিছুদিন তাব সঙ্গ ত্যাগ করেন। সেই সমযের কোনো একদিন কালু এই 
গ্রামের উক্ত স্থানে এসে অবস্থান করেছিলেন বলে অনেকেব অভিমত। 

* কালু দেওযান সম্পর্কিত একটি মাত্র লোক-কথা কালুতল। অঞ্চলে 
প্রচলিত আছে । লোক কথাটি এইকপ »_ 

১। বাঘ ও লাপের শ্রদ্ধা নিবেদন 

কালুতলা গ্রামের নজবগাহ বা দরগাহ স্থানে যে টিপি আছে সেখানে 

গভীব বাত্রে এক অলৌকিক ঘটন! নাকি অনেকে ঘটতে দেখেছেন শুনা! 

যায়, কালু দেওযানের নিজন্ব একটি বাঘ ও একটি দাপ ছিল। বাঘটি 

বিবাট কাষ। সে মাঝে মাঝে বাঁতে এই দবগাহে এসে সেলাম জানাত 

এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবে চলে যেত। আব সাপটিও ছিল বিশাল কাষ। 

তাব মাথায ছিল বেশ বড একটি মানিক। কোন কোন দিন সেই বাঘ বা 

সপ পথ চল্তি লোকেব সামনে পড়েছে বটে, কিন্তু সে নাকি কোন দিন 

কাবে ক্ষতি কবেনি। 
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খাজা মঈনুদ্বীন চিশতী 

গীর হজবত খাজা মষঈহুদ্দীন চিশতীব জন্মস্থান শিসস্থান সীমান্তের 

অন্তর্গত চিশভ নামক অঞ্চলের সনপ্রব গ্রামে। তিনি আববের স্থবিখ্যাত 

কোবেশ বংশ-সম্ভূত হজ্ববত আলী রাজীব বংশধব। তব পিতাব নাম 
লৈষদ হজবত খাজ৷ গিষাস্উদ্দীন আহম্মদ সনগ্রবী এবং মাতাব নাম সৈষেদা : 
উম্মল্ ওযাব]। তাৰ জন্ম ৫৩৭ হিজবী (১১৪৩ খুষ্টাব্ব) মতান্তরে ৫৩০ 

হিজবীর ১€ই বজব সোম্বাব। 45 

খাজা মইঈন্ুদ্দীন চিশতী ছিলেন হাসেন ও হোসেন বংশেব তাপস চূড়ামণি। 

অনেকের মতে তিনি চিশতিষ! তরিকার সুফী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। 
ভাবত-ভূমিতে তিনি ধর্ম প্রচাবের উদ্দেস্তে আগমন কবেন। আজীবন 
তিনি এদেশেই থাকেন এবং আজমীব নামক হবে ৬৩২ হিজবী, ( মতাত্তবে 

৬৯৭ হিজরীব) ৬ই বজব তারিখে দেহত্যাগ কবেন। আবার প্রবাদ যে, 

৭২৭ হিজরীব ৭ই রজব তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর জীবনীর 
বিস্তৃত বিবরণ হুপ্রাপ্য। 

শুধু আজমীবে নষ, দেশেব সর্বত্র খাজা! মহঈনুদ্দীন চিশতীর প্রতি 
ভক্তগণ কর্তৃক শুদ্ধা প্রদগিত হয়। তাঁব নামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
নামকরণ হয়েছে, বচিত হযেছে কিছু গ্রন্থ। ভক্ত সাধাবণ উক্ত সব কর্মকে 

পবিত্র কর্ম বলে মনে করেন। তার নামে নজরগাহ. সাধারণতঃ দৃষ্ 
হয় না। 

থাজা সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে কোন কোন নেত্র 
অনৈশ্নামিক ত্রিষাকলাপ অনুষ্ঠিত হযে থাকে বলে অনেকে মনে করেন৷ 
মিজান নামক পত্রিকা ১ সেপ্টম্বব ১৯৭৪ সালে লিখেছেন, -”এখন খাজ। 
সাহেবেব নামে একদল লেক গ্রামে-গঞ্জে হাড়ি পুজার প্রচলন করেছে। 
একট। হাড়িব গাষে মালা ইত্যাদি দিষে তাকে খাজা সাহেবের হাড়ি 



১০০ বাংলা পীব সাহিত্যেব কথা 

হিনাবে হাজিব করা হয। সেই হাঁড়িতে প্স। দিলে তাঁকে খাজ। স।হেবেব 
বাক্সে দেওষার কথা! বলা হষ। এসব সবামবি বেদাঁত কাজ, পুণ্যেব নয 
পাপেৰ কাজ, নেকীব নয গোনাব কাজ ।” 

১। খাজা মঈনুদ্দীন চিশ তর জীবনী 

উত্ত গ্রন্থেব লেখক মৌলভী আজহাব আলী সাহেবেৰ বিস্তৃত পরিচষ 
পাঁওয়! যায না । তিনি তাব পুস্তকের নিবেদনাংণে ষে ঠিকানা লিখেছেন 
তা এইবপ-_সাকিন-খলিসানি, পো _বাশীবন, হাওডা 1 

মৌলভী আজহাব আলী রচিত পুস্তকখ[নি মুদ্রিত এবং সাধারণ ভাবে 
বাধানো ৷ মোট পৃষ্ঠা একশত চুয়ার্পিশ। নাম পৃষ্ঠা, ব্থচীপত্র আছে | উৎসর্গ, 

নিবেদন ও আভাষ শিবোনামায় সংস্কবণ সম্পকী্য বক্তব্য বেখেছেন। জীবনী 
অংশে পনেবোটি পবিচ্ছেদ রষেছে। সর্ব মোঁটি বিষাল্লিশটি শিবোনামাষ 
খাজা মইন্থদীন চিশতীব জীবনী লিখিত হয়েছে। পুস্তকেব শেষাংশে 
সম্বর্ধনা শিরোনাম।য পীবেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জ্ঞাঁপক কবিতা সম্গিবেশিত 
অ|ছে। 

প্রাঞ্চল সাধু ভাষায লিখিত এই পুস্তক সহজ-বোধ্য এবং আবী, ফরাসী 
প্রভৃতি শবের ব্যবহাব বাহুল্য বজিত। অন্ত পুম্তকে সাধারণত: ধর্মী ভাবপ্রবণ 
শব গুযোগের প্রবণতা! অধিক দেখা যাষ যা এই পুস্তকে অপেঙ্গাকৃত কম। 

গল্প-ছলে বলা মতন করে লিখিত হওযাঘ পুস্তকখানি সুখ-পাঠ্য। সম্মানীয় 

ব্যক্তির নামেব শেষে ধর্মী বীতি অন্ধযাষী সম্মান-ন্চক শব্ধ লিখিত থাকায 
কাহিনী প]ঠে কোন বাধা স্যষ্টি হয না। কাহিনীকে আবকর্ষণী কবাব জন্য 

লেখক কোন কোন স্থানে কথোপকথনের ভঙ্গিম|য বক্তব্যকে প্রকাণখ করেছেন। 

গ্রতে/ক পবিচ্ছেদেব শেষে ক্ষুদ্র চিত্র প্রদান কবা হযেছে। অবশ্ত চিত্রগুলি 
অপচি-সম্মত বা কোন মৃত্তিব চিত্র নয। তা ছাডা ছই-তিনটি নসব-নাঁদ। 
বা বংশ ধার।ব পবিচষ আছে। 

এই গ্রচ্থে বর্মিত খাজা মইঈনুদ্দীন চিশতীব সংক্ষিপ্ত জীবন কথা এইবপ ৮ 

খাজ। ম্ঈুদ্দীন চিশতী বাল্যকালে শান্ত-শি্ই ছিলেন! তাৰ পিতার 

তেমন কোন বিষষ-সম্পত্তি ছিল না। বাল্যকালেই তিনি ধর্সে এবং কর্ণে 
-»* বিতরবানহ্ষেছিলেন। কিশোব বধসে তাব পিড়-বিযোগ পটে । অতি শপ 
শজীলাল অল্যাটা সি 
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সমষের ব্যবধানেব মধ্যেই তব মাতৃ বিযোগও ঘটে। টপত্রিক সুত্রে তিনি 

- পেষেছিলেন আহ্ুবেব ক্ষুদ্র একটি বাগান এবং মযদা পিষবাব একটি চাকী। 

কিশোব খাজা মঈন্থদ্রীন চিশতী মাঁতা-পিতৃহীন হযে অসীম ছুঃখ-সাগরে 

পতিত হন। 

মাবফতী বিছ্যায় পাবদর্শী ইব্রাহিম কুন্দজী ছন্মবেশে পাগলেব রূপ ধরে 

ঘুবে বেডাতেন। একদিন সাধু কুন্দজীকে দেখে আনন্দিত চিত্তে তিনি বাগান 
থেকে আঙ্গুব সংগ্রহ কবে এনে তাঁকে আহাব কবতে- দিলেন। বালকের 
অতিথি পরাণ সবল হৃদযেব্ পৰিচয় পেয়ে কুন্দজীও তাঁকে একটি ফল চিবিয়ে 
আহাব করতে দিলেন। ভক্তি ভাবে সেই ফল ভর্খণ কবার পর তাঁব হাদসে 
বৈবাগ্যভাৰ জাগবিত হল। তিনি ছুনিক্নার কুহকজাল ছিন্ন, করে সমবকন্দ 

হযে বোখাবাষ যান এবং হজবত, হেসামুদ্দীন বোখারীব নিকট ধর্ম-শান্্রজ্ঞান 
লাভ কবে জ্ঞানৈশ্ব্যৈব অধিকাবী হন। হজবত সাহেব ৫৬* হিজরীতে 
নেশাপুবেব অন্তর্গত হাকুন নামক গ্রামে হুজবত খাজা ওসমান হাকনীর 
নিকট মুরিদ হন বা শিশ্তত্ব, গ্রহণ কবেন। অত্ঃপব তিনি বিভিন্ন স্থানে 

পবিভ্রমণ করতঃ জ্ঞানৈশব্ধ্য আরো! বৃদ্ধি কবেন এবং মারফতী বিদ্যায় শ্রেষতথ 
লাভ কবেন। পবিভ্রমণক!লে তিনি ধাদেব সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন তাদের 
মধ্যে হজরত খাজা! নিজাম উদ্দীন কিব্বিষা, হজরত আব্দ,ল কাদেব জিলানী 

অর্থাৎ হজবত বড পীর সাহেব প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

থাজা মঈচুদ্দীন চিশতি হজ কবতে গিষেছিলেন হজবত ওসমান হারণীর 
সন্গে। তাবপব তিনি পীব ওসমান হারুদীব সঙ্গে মর্ধিনায় গেলেন। তিনি 

আবো গেলেন উপ নগরে । সেখানে খাজা কুতবুদ্দীন বখ্তিষাঁৰ কাকী তার 
“নিকট মুরিদ হন। হজবত কুতবুদ্ধীন বখতিষাব কাকীই ভাব প্রথম মুবিদ। 
তিনি বলেন,” - “আমাৰ বা আমাৰ খলিফাব হাতে ধারা মুরিদ হবেন, ভাব! 

বেহেন্তে না যশ পর্যন্ত অ।মি বেহেস্তের দ্বারে পা বাখব না। 

মদিন। থেকে খাজা! সাহেব হিন্ৃস্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন। উদ্দেস্ত 
ইসল।ম ধর্ম প্রচ(ব কবা। তিনি সজ্জা! সহব থেকে গজনি এবং পবে লাহোরে 

আসেন। সেখান থেকে চঙ্গিশ জন দরবেশ সমভিব্যাহাবে দিলীতে উপনীত 
হন। 



১০২ ৰ|ংল। গীব-সাহিত্যেব কথ। 

দিল্লীর সিংহাসনে তখন অ]সীন ছিলেন পৃর্থী রাষ। তিনি মুসলমান 
বিদ্বেধী। খাজা সাহেবেব আগমন বার্তা অবগত হয়ে পৃী বাধ এক গুপ্র- 
ঘাতককে পাঠ/লেন খাজ! সাহেবকে হত্যা করতে । ঘাতক দিল্লীতে এল। 
তার দুরভিসদ্ধি দিব্য চক্ষুতে জানতে পেবে খাজা সাহেব তাকে শাস্তি দিতে 
উগ্তত হলেন। ভীত হয়ে ঘাতকটি ক্ষমা প্রার্থনা কবল। খ|জা সাহেব তাকে 
ক্ষমা কবলেন। সে তখন ইসলাম ধার্ম দীক্ষিত হল। খাজা সাহেব এবাৰ 
নিজে ৫৬১ হিজরীর সাতই মহবম তাঁবিখে আজমীরে উপনীত হলেন। 

খাজা সাহেব আজমীবের আনা-সাগরেব তীবে একটি আশ্রম নির্মাণ করে 
বসবাস করতে থাকেন। আনা-পাগরের তীববর্ভা মন্দিব সমূহের ব্রাঙ্মণ- 
'পুরোহিতগণ সেই মুসলিম ফকিবগণেব “আল্লাহো আকবব” ধ্বনি শুনে বিক্ষ 
হয়ে রাজ! পৃী র|য়ের নিকট অভিযোগ কবেন। 

ফকিবসণকে বিতাড়িত করতে পৃথথীবাষ পাঠালেন লৈম্ভ। সৈম্য্ণ 
(আক্রমণ কবতে উদ্ভত হলে খাজ। সাহেব মন্ত্রপৃতঃ ধূলি নিক্ষেপ কবে ত]দেরকে 

বিপর্বস্ত করলেন। বাজ! এ সংবাদ অবগত হযে প্রসিদ্ধ মোহান্ত বামদেওকে তাঁর 

েগবল এবং তন্ত্রমন্ত্র শক্তিব ঘ্/বা ফকিবগণকে বিতাড়িত কবতে ব্ললেন। 
বামদেও তংন্গণ।ৎ গেলেন খজা স|হেবেব নিকট কিন্তু তিনি খাজা স|খেবেব 
তীক্ষৃষ্টিব সপ্মুখে স্থিব থাকতে পাবলেন না। দিব্যজ্ঞান লাভ কবে তিশি 
ইসল।মখর্ম গ্রহণ কবলেন এবং মোহাম্মদ সাদী নামে পবিচিত হলেন। এসংবাদ 

জেনে রাজ। পৃথীরাষ বডই দুশ্চিন্তায় পতিত হলেন 

একদিন এক ককিব এক পুকুবেব পানিতে ওজু কবতে গেলেন। গ্থানীয় 
হিদ্দুগণ কিছুতেই সেখানে ওহ, কবতে দিলেন না । ঘটনা! অবগত হয়ে খাজ। 
সাহেব অ।পনার অলৌকিক শক্তি বলে আনা-সাগরসহ সমন্ত জলাণরের জল 

একটি কষুপ্র পাত্রে এনে বন্দী কবলেন। নগববাসীগণ জলাভাবে মবশাপর হয়ে 
খাজা সাহেবের শবণ নিল। দয়া পববশ হয়ে তিনি পূর্ধাবস্থা কিরে 

আনলেন। আজমীবের অবিব[সীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। মনিরের 
স্থলে গডে উঠল মসজিদ । 

পৃরীরায় সমস্ত অবগত হয়ে পরামর্শ সভার আয়োজন কবলেন। গ্থির 
হল খন্দরজালিক খাজা সাহেবের মোকাবিলা খন্রজালিক অজয় পালেব দাবা 

কবতে হুবে। তংপূর্বে বাঁজা নিজে যুদ্ধ কৰে পবিস্থিতি বুঝবেন। লাভা 
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সাত বাব যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হতে গিষে সাঁত বাবই অন্ধ হযে গেলেন । 

অগত্যা অজয় পালকে প।ঠানো হল। অজয পাল বিষধব সাপ এবং পরে 

অগ্নিবাণ নিক্ষেপ কবে খাজা সাহেবকে পধুদস্ত কবতে গিষে ব্যর্থ হযে পলাষন 
কবতে উদ্যত হলেন। কিন্ত অজয পাল পলাষন কবতে পাবলেন না, খাজ। 

সাহেব কর্তৃক ধৃত ও প্রত হলেন শেষ পর্য্যন্ত নানাভাবে খাজা সাহেবের 

অলৌকিক শক্তির পরিচষ পেষে তিনিও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তখন 

তার নাম হল আবহুল্ল! বিয়াবানী। - 

পঁচিশ বছৰ পর খাজা সাহেব আহ্বান জানালেন পৃথ্বীরাষকে ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণেব জন্ত। পৃথ্বীরায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবলেন। খাজা সাহেব এর 
প্রতিবিধান এবং হিদুস্তানে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার 
নিকট প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। তিনি রাজ-নিধনের অভিশাপ দিলেন। 

আফগানিস্তানেব ঘোর প্রদেশের কুলতান গিষাহ্থদ্দিন ঘোরীর ভ্রাতা 
সাহাবুদ্দিন ঘোরী হিন্দুস্তান জষেব আশায় ৫৮৭ হিজবীতে এদেশে আগমন 
কবেন। উভব পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে সাহাবুদ্দিন ঘোবী আহত, হয়ে 
ত্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবেন। 

অল্প কিছুকাল পৰে সাহাবুদ্দিন ঘোরী পুনবাষ অধিকতব অমব সম্ভাবে 
সুসক্ষিত হয়ে হিন্দুস্তান আক্রমণ কব্লেন। এবাবেব ঘোবতব যুদ্ধে খাজা 

সাহেবের অভিশাপ অস্্য।যী পৃধীরাষ পবাজিত ও নিহত হলেন। দিল্লী ও 
আজমীবে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল | আজমীবে গিষে সাহাবুদ্দিন ঘোবী 
সাক্ষাৎ কবলেন খাজা সাহেবের সঙ্গে। 

[ এখানে খাজ! সাহেবেব নটি আশ্চার্য কেবামত প্রদর্শনেব গল্প 
সন্নিবেশিত আছে। সেগুলির বিষষবন্ত নিয়বপ £--] 

১। একদল অধিপুজক খাজ! সাহেবেব অলৌকিক শক্তিতে বিমুগ্ধ হযে 
ইসল[ম ধর্মগ্রহণ করেন। ঢু 

২। অর্থলোলুপ জনৈক ব্যক্তি খাজা সাহেবেব আশ্চর্য কেবামতে শাস্তি 
প্রান্ত হয়। 

৩। আক্রমণকাবী একদল দস্থ্য খাজা সাহেবের তীক্ষ দৃষ্টিব সম্মুখে দাডাতে 
ন! পেবে ক্ষমা প্রার্থনা কৰে এবং ইসলাম ধর্মগ্রহণ কবে। 



১০৪ বাংল! গীর স|/হিত্যের কথা 

৪। খ।জ। স।হেবের নির্দেশে গরুর বাছুর ছুধ দান কবে। 

৫| খাজা সাহেবকে আজমীরে বেখে বহুলোক মকর হজ কবতে গিয়ে 
, সেখানে তাঁকে দেখে সকলে বিশ্মিত হযে যান। 

৬] জনৈক কুলট! রমণীব অসছুনদ্দেশ্ত খাজা সাহেবেব অ।শ্চ্ব; কের।মতেব 
কাবখে সকল হতে পারেনি । 

৭1] বাগদাদের এক বদমায়েস ব্যক্তি খাজ| সাহেবেব সন্গিণানে অবস্থান করে 

সং পথে আসেন। 

৮। অসছুদ্ধেশ্টে অ।গত জনৈক হিন্দুঃ খাঁজ। সাহেবেব নিকট এসে সম্পুর্ণ 
পরিবত্তিত হযে যান । 

৯। এক ব্যক্তি মুসলমানেব ছদ্মবেশে খাজা সাহেবকে ছুবিকাঘাতে হত্যা 

করতে গিয়ে ব্যর্থ হয এবং পবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। 

খাজ। স|হেব সময় সময় ভাবোম্মত হযে “ছামৌ” অর্থাৎ আরবী ভাষায 
রচিত খোঁদাতার|লার প্রশংসা-সুচেক সঙ্গীত পাঠ কবতেন। একবাব "ছামৌ' 
পাঠ শুনে পৃথিবী আনন্দে নেচে উঠবাব উপক্রম হলে হজরত বড পীর সাহেব 
ত/ব হাতে ছোট একটি ল]ঠিব প্রান্ত ঘাব! মাটি চেপে ধবে ব1খেন। অন্যথায় 
ন|কি পৃথিবীতে মহ! প্রলব কাণ্ড ঘটত। 

হিন্ুস্থানেব প্রাব সর্বজ্র ইসল/মেব আদর্শ প্রচারিত হুল । এমন সম খাজা 

সাহেবকে আহ্বান জানালেন তাব মোর্শেদ গীব হজরত ওসমান হারণী। 

খোর|সান সীমান্তে 'গুক-শিষ্েব সাক্ষাতকাব হল। গীর হাবণী শিষ্ককে 

অ।পন|র মছাল্লা, অ1শ।, খেরকা, জুতা ও পাগভী দিযে খেলাফতি প্রদান করতঃ 

মক্কাব প্রত্যাবর্তন কবেন এবং সেখানেই ৬০৭ হিজবীতে দেহত্যাগ কবেন। 

একব|র জনৈক নিন কুষ্বকের কাতর অম্থরোঁধে খাজা স॥হেব দিদদবীতে 
উপনীত হন এবং স্থলতান আল্তাম।সকে বলে উক্ত কৃষকের জখি সিঘবর করে 
দেন। 

ইসলাম ধর্ম/বলঘ্ীব বিবাহ না করা অন্তার। খাজা সাহেব একথা বুঝতে 

পেবে নব্বই বছব বসে ঘ/বগডের রাজকন্যাকে এবং পরে শিল্য সৈদদ হোসেন 

মস|হাদীর কণ্ঠকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত়ী উশ্সেতুল্লাব গর্ভভাত ছুই 

গুত্র ও এক কত্ত এবং দ্বিতীমা পত্থী £ষেদা আছনাহ, বিবির গভভাত তিন 
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পুত্র। খাজা সাহেব স্ত্রী-পুত্র নিষে মাত্র সাত বছর সংসাবর্ম পালন 
কবেছিলেন। 

খাজা সাহব, হজবত কুতবুদ্ধীন বখতিযাব কাকীকে ডেকে খেলাফতি 

দান করেন। পরে সাতানব্বই বৎসব বষসে ৬৩২ হিজরীর ৬ই বজব তাবিখে 

তিনি মানব লীলা সংবরণ করেন। 

পবিত্র আজমীব শবীফে খাজা সাহেবেৰ নির্দেশিত স্থানে সমাবিষ্ৃহ নিশ্সিত 
হয়। সম্রাট 'আকবরও আগ্রা থেকে আজমীব পর্য্যন্ত পদব্রজে যেতেন এবং 

থাজ! সাহেবের মাজাব শরীফে জিয়াবত করতেন। সেখানে প্রতি বসব 

৬ই থেকে ১১ই রজব পর্য্যন্ত খাজা সাহেবেব উরুন হয়। তাতে বহু দেশের 

লোক এসে যোগদান করেন। 
মৌলভী আহার আলীসাহেব প্রণীত খাজা মঈন্ুন্দীন চিশতী (জীবনী) 

্র্থেব অনেক স্থানে যে ষে গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত হযেছে তার উল্লেখ 
আছে। যখা_(১) আনিছেল আরওয়াহ, (২) খাজা মঈহুন্দীন 
চিশতী (রঃ) “সওয়। নিয়ে” উমবী, (৩) তওয়ারীথ ফেরেস্তা, (৪) ছানায়েল 
(৫) শাবেিল আউলিয়া (ইতিহাস), (৬) কাওয়াদল সালেকিন, 
(৭) আকৃদির নাম (ইতিহাস). (৮) দলিলুল আরফিন প্রভৃতি । লেখক 
সমগ্র কাহিনীটিকে পঞ্চদশ পবিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতি পবিচ্ছদ 

আবাব ছুই-তিনটি শিরোনামাঁয় বিভক্ত কবে এক-একটি বিষষেব বিবরণ 

দিয়েছেন। গ্রস্থেব একস্থানে দশটি উপদেশ বাক্য লিখিত আছে৷ কষেক 
স্থানে বযেত প্রদত্ত হযেছে । কোথাও কোথাও কি কি আচবণ ধর্মবিরুদ্ধ তাঁব 

আলোচনা বষেছে। 

্স্থকার “হিন্দুস্তান নাঁমকবণেব ব্যাখ্যা দ্রিষেছেন। তাছাড়া তিনি 
হিনস্তানেব আদিম বাজন্যবর্গেব যে বিববণ দিষেছেন তা এঁতিহাসিকেব মতে 

নিখুঁত বলে তিনি তেয়াবিখ ফেবেস্তা নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ 
করেছেন। সেই দিক হতে এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীব হয়ত কিছু এতিহাসিক 
মূল্য আছে। 

খাজা মঈুদ্দীন চিশতী জীবনী গ্রন্থের রচনাকাল নিদ্দিষ্ট করে কোখাও 

লিখিত নেই। একাদশ সংস্কবণের তারিখ লিখিত নেই, শুধু সাল লিখিত 
আছে--সন ১৩৬৭ সাল (বাংলা )। গ্রন্থকার গ্রন্থথানিকে গীব মোর্শেদ হজরত 



সিন বাংল। গীব সাহিত্যের কথা! 

মোহাম্মদ আবু বকর স|হেবেব নামে উৎসর্গ করেছেন। “বঙ্গেব গৌবৰ কেতু” 
বলে উল্লেখ থাকাষ বুঝা যাষ ইনি ফুরফুরা শরীকের হজরত দাদাপীব। 
্রস্থকাব “নিবেদন”-অংশে লিখেছেন যে পুস্তকখাঁনি মৌলভী মোহাম্মদ 
কোববান আলি স|হেব 'অ]গপাস্ত' সংস্কাব করেছেন । এই অংশে এই গ্রন্থের 
প্রকাশ কাল সন ১৩২৯ সাল বলে উল্লেখ আছে। তা থেকে বুঝা যাব 

থে গ্রন্থখানি ইংরেজী ১৯২২ সালের পূর্বেই বচিত হযেছিল। এতগুলি 
সংস্করণ প্রকাশিত হওযাঁব অনুমান কবা যায যে গ্রন্থখানি খুবই জনপ্রিয়তা 
অঞ্জন কবেছে। 

২। খাজা মইন্ুদ্দিন চিশতি 

মওলানা অবছুল ওযাহীদ "আল কাসেমী সাহেব “খাজা মইহদ্িন 
চিশ.তি” নামক একখানি গ্রন্থ রচনা কবেছেন। 

রন্খানির রচনাকাল ১৯৬২ খুষ্টাব। এর দ্বিতীয সংস্করণ ১৯৬৭ খৃষ্টাবে 

প্রকাশিত হয। গ্রস্থকাবের ঠিকানা £ গ্রাম_কীখুভিযা, পোঃ_ব্ড আলুন্া, 

জেল। বীবভূম ৷ ১২৪ পৃষ্ঠা সঙ্ঘলিত গ্রন্থে খাজা! সাহেবেৰ জীবনীসহ কিছু 
অতিবিক্ত অংশ তিনি প্রদ্থন কবেছেন। এই অতিরিক্ত অংশের "্তাবিজ্াত' 
অংশটি উল্লেখযোগ্য । বিপদ মুক্ত হওয়াব জন্য, অভাব মুক্ত হওয়ব অর্চ, 

আহাবেব ঘচ্ছলতার জন্য, নিখোজ ব্যক্তিব সন্ধান পাওয।র জন, বিদ্যাব 

্রাচর্যেব জন্ত প্রভৃতি শিবোনামাঘ ৩৪টি তাবিজাত আববী হরফে লিখিত 

হযেছে। তাছাডা কয়েকটি পত্রও এতে সঙ্গিবেশিত হযেছে গ্রন্থকাব অন্ত গ্রন্থের 

সমালোচনা কবেছেন। তীব প্রদত্ত তথ্যে জানা যাব খাজা সাহেবেব ভন্মকাণ 

৫৩৭ হিজবী নহে, ৫৩০ হিজবী এবং মৃভ্যুকাল ৬৩২ হিজরী নহে; ৭২৭ হিজরী । 

দিভীষা পড়ীব নাম আছ্মাহ নয, বিবি ইসমাতুললাহ। দ্িতীবা পত্রীব গর্ভে 

তিন পুত্র নর, মাত্র এক পুত্র জন্মগ্রহণ কবেন। উত্ত পুত্রেব নাম জিরাউিদদীন 

আবুল খারেব নহে, সে নাম জিবাউদ্দীন আবু সায়ীদ। খাদ সাহেব প্রত 

৪১টি উপদেশ বাণী এই গ্রন্থে সঙ্গিবেশিত হয়েছে। তাছাড! এক স্থানে গ্রহকাৰ 

কেব/মত বা অলৌকিক শক্তির অবাস্তবতাব কথা উল্লেখ কবে লিখেছেন, 

"ইহা তীহাব কেবামত নদ, অপবাদ ।” 



খাজ। মঈন্দীন চিশতী ১০৭ 

এইকূপ আবো মতবিবোধ পবিদৃষ্ট হয। গ্রস্থকাৰ উক্ত সমস্ত তথ্য :- 
১। মাসালেকুম সালেকীন, ২1 সেয়াকল আকতাব, ৩। সেয়ারুল 

আবেফিন, ৪। তাবজামা ফেবেস্ত। প্রভৃতি প্রমাণ্য গ্রন্থ থেকে গ্রহণ কবে 

আপন বক্তব্যের যাথ!র্ঘত প্রমাণ কবতে চেয়েছেন । 

আবছুল আজিজ আল্ আমীন সাহেব তাব প্ধন্য জীবনেব পুণ্য কাহিনী” 
নামক গ্রন্থে খাজ! মঈমুদ্দীন চিশ তীর আ(্র্ধ ক্রোম্তিব আঠারোটি গল্প 
সমিবেশিত কবেছেন। এই পুস্তকের প্রকাশকাল বাংলা ১৩৬২ সালের 

১ল! পৌষ। 

আমীন সাহেবের গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য। উক্ত সমস্ত পুস্তক সমূহে 
বাংলা লোৌকসাহিত্য সম্ভাবের উজ্জল নিদর্শন স্ববপ অনেক কাহিনী লিখিত 
আছে। 

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী এঁতিহাসিক ব্যক্তি বটে, কিন্তু তাঁর জন্মকাল ও 
মৃত্যুকাল নিয়ে মতভেদ বষেছে। তাছাভা চিশতিযা তরিকা প্রতিষ্ঠাতা 
যে খাজ! সাহেব সে বিষয়েও নান! মত দেখা যাষ। এখানে সংক্ষেপে 

কয়েকটির উল্লেখ করা! হল। 

মৌলভী আজহার আলি লিখেছেন খাজা সাহেবেব জন্ম তাবিখ ৫৩৭ 
হিজরীব ১৪ই রজব সোমবাব। (সেযারুল আকতাব, ১০১ পৃঃ)। 

মৌলানা আবদুল ওয়াহীদ আল কাসেমী লিখেছেন, খাজা সাহেবেব জন্ম 
ত।রিখ ৫৩০ হিজরীব ১৪ই রজব লোমবার। (খাজিনাতুন আফসিয়া, প্রথম 
খণ্ড ২৩২ পৃষ্ঠা )। 

ডঃ আব্.ল করিম সাহেব ১১৪২ খুষ্টাব বলে উল্লেখ করেছেন। (স্থফীবাদ 
ও আমাদের সমাজ, পৃষ্ঠা-৩৬ )1৬* 

শৈলেন্্র কুমার ঘোষ লিখেছেন, ১১৫৮ খুষ্টাব্ব। (গৌড কাহিনী, পৃষ্ঠা__ 
৩৪৭ ) 1২5 

খাজ৷ সাহেবের মৃত্যু তারিখ ৬৩২ হিজরীর ৬ই রজব, কারো মতে, ৭২৭ 
হিজরীর ৬ই ব্জব। (মাসালেকুস সালেকীন, ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা )। কারো 
মতে, ১২৩৬ থুষ্টাব্ব। (হুফীবাদ ও আমাদের সমাজ ভঃ আব, কবীম) ৬১ 



১০৮ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা 

মৌলভী আজহাব আলীব মতে চিশতিযা তরিকাৰ প্রতিষ্ঠাতা খাজা 
. মইঈবদ্দীনচিশতী | 

ম্লান! অবছুল ওবাহীদ নিজ নসি লিজ এই তবিক|ব 

প্রতিষ্ঠাতা । (সেযারুল অকতাব-১)। 

কাবো মতে বন্দা নওষাজ, কাবো মতে চিশতের খাজা আহাম্মদ 

আবদাল। (স্থফীবাদ ও আমাদের সমাজ £ ডঃ আব্দ.ল করিম ),৬১ চিশ.তিবা 
তরিকায স্থফী মতবাদে প্রবর্তক । ৰ 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 

খাষ বিবি 

গীবানী হজবত ফাতেযাল যাদা জনসাধারণেব নিকট খাষ বিবি নামে 

সমধিক পবিচিত। তিনি ছিলেন প্রথম খনিফা হজবত আবু বকব সিদ্দিকী 

অন্যতম বংশধব। চেঙ্গিস খাব ভাবত আক্রম্ণকালে তাঁৰ বংশেব কেউ 

ভাবতে আগমন কবেন এবং এদেশে বসতি স্থাপন কবেন। খাষবিবিব জন্ম 

হয দিল্লীতে, তখন সম্রাট আকববেব বাজত্বকালি! 

যখোবাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমনেব জন্য সেনাপতি মানসিংহ গ্রেবিত 

হন। মানগিংহের সহিত খাঁষবিবি বঙ্গে আগমন কবেন এবং বমিবহটি 

মহকুষাব বাছুতিষা! থানাব খাষপুব গ্রামে অবস্থিতি কবেন। উক্ত খাষপুর 
নিবাসী সাহিত্যিক ও গবেষক আধা,ল গ্রফুর সিদ্দিকী পাহেবেব জোষ্ঠ পুত্ধ 

জনাব মনন্থব আলি শিদ্দিকী সাহেবেব এ্টনী বাগান লেনেব (কলিকাতা, 

শিষালদহ ) ব।সাষ, ১৯২৪ থুষ্টান্দে বাদুভিযা সাব.বেজিষ্টাবী অফিসে 

বেজিষ্ীকৃত বিক্রম দলিলেৰ অনুলিপি বলে কথিত কষেকটি পৃষ্ঠাব মধ্যে এই 

তথ্য আমি দেখতে পাই! উক্ত অন্থুলিপিৰ মধ্যে লিখিত নঘ্ধব ২৪৯ এব্ং 

ক্রমিক নব ৫৫৪২1 উক্ত অন্ুলিপিতে যা! লিখিত আছে তা কিষ্দংশ 

এইবপ ২ 

“থ[ষপুব গ্রমেব একমাত্র জাগ্রত গব গ্র1তংম্মবণীধ। আবেদ ফাৎ্খাল 

যাঁদ| ওর্কে অ।বেদ। খাববিবি পীব সাহেবানী হইতেছেন, কাগজ পত্রাদি পাঠে 

অবগত হওয| যাব যে, উক্ত গীব সাহেবানী আমাব (অ।বুল গফুব সিদ্দিকী ) 
ও আপন|থ উত্বাদি বর্গেব এখনকাৰ প্রথম পুবষ হজ্বৎ সাহজ্তকী আন্না 

সেখ সাযাদাতুল| মবহছম মাসকুব কেবলাঁব সঙ্গোদব| জ্যেষ্ঠ ভগিনী স্থনীনা 
ও ত।হাবা উভষে শেষ প্রেবিত মহাপুকষ হজবত আমাবছুযান মোহাম্মদ 

মোস্তাফা মানে অ।মব প্রথম উত্তবাঁবিক|কী ও প্রথ খলিকা মহাত্বা হজবত 
আবদুল ধিন আখিন আন বকন সিদ্কী বানী আলাতেব জ্যেষ্ঠ পুত্র 



১১০ বাংল পীব-স্/হিত্যের কথা 

অন্যান্ত মহাত্মা হজবত আবছুব বহমান দিদ্দিকী রাজী আলায়হের বংশধৰ 

ছিলেন। সম জাহাছ্গীরের নিকট থেকে পীর খাষবিবির নামে লাখেরাজ 
পাঁওযা যাঁয়।” 

খাষবিবি এখানেই দেহত্যাগ কবেন। যেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয় 
ঘেখানে পাকা-দবগাহ-গৃহ নিগ্নিত হযেছে । তার দ্বগাহেব সেবায়েত 
হিসাবে তারই বংশধারা উক্ত গ্রামে আজো বর্তমান । 

পীবানী খাষবিবির দরগাহে মেবায়েতগণ কর্তৃক 'নিষমিতভাবে ধৃপ-বাতি 
প্রদত্ত হয। ভক্ত জনসাধারণ সেখানে হাজত মানত শিবনি দেন। গীরোভর 

হিসাবে প্রা ছুই বিঘ। জমি পতিত আছে । তার নাম মহিম।ব জন্য গ্রামের 

নাম হুযেছিল খাষপুব। স্থানীয হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্তই ভাব প্রতি 

সমধিক ভক্তি প্রদর্শন কবেন! তিনি ইসলাম মাহাঘ্ম্য প্রচারের সহাযক 
মানবদবদী ক্রিযাকলাপের জন্য আজো শ্মবণীধ হয়ে আছেন। তিনি যে স্থফী 
মতাঁবলম্বী ছিলেন এবং সেই মতবাদ প্রচার কবেছিলেন এমন কোন প্রামাণ্য 

নিদর্শন প1ওষা যায না। 



অস্টম পরিচ্ছেদ 

গোরাটাদ গীর 

গীর হজরত শাহ. সৈয়দ আব্বাস আলী রাজী ওবফে হজবত গীব গোরাাদ 
রাজী আরবেব মক্কা নগরীতে ৬৯৩ হিজরীব ২১শে রম্জান তারিখে জন্মগ্রহণ 
কবেন। মতান্তবে হিঃ ৬৬৪, খু: ১২৬৫।২৪ তাঁব পিতাব নাম হজরত কবিম্ 

উদ্নাহ, এবং মাতাব নাম বিবি মাঁষমুনা সিদ্দিকী । পিত|র দিক থেকে হজবত 

আনী এবং যাতার দিক থেকে হজরত আবু বকব পিদ্দিকীব বক্ত তাব 

দেহে ছিল। তার দীক্ষা গুকব নাম পীর হজরত শাহজালাল এযমনি। 

তিনি পীর শাহজালালেব নিকট কাদেবিষা তরীকার সুফী মতে দীক্ষা 

নিয়েছিলেন । 

গীর শাহজালাল, হজবত শাহ্. নৈষৰ কবীর বাজীর আদেশে 
ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবৃতে আমেন। হজরত পীব গোত্রাটাদও 

সেই সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি পীব শাহজালাল এধমনির অনুমতি ব্রমে 

বঙ্গদেশেব চব্বিশ পবগণা জেল|ব হাডোষ! থানাব অধীন বালাও। পবগণী। 
অঞ্চলে ইপলাম ধর্ম গ্রচারেব দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। গীব গোবাটাদ আবে। 

একুশ জন পীর ভ্রাতা সঙ্গে নিষে আন্মানিক ১৩০২-১৩২২ খুষ্টাব্বেব মধ্যে 
গৌডেব স্থলতান শামসুদ্দীন ফিবোজ শাঁহেব লমযে বালা পবগণাষ 
আগমন করেছিলেন। তিনি চিবকুমার ছিলেন | 

পীর গোবাটাদ্ বাঁজী, দেউল! বা দেবালযেব স্বাধীন হিন্দু বাজা চন্দ্রকেতুকে 
ইসলাম ধর্মে দীক্িত কবতে সক্ষম হননি। তবে স্থানীয বহু হিন্দু ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ কবেন। ব।জ। চন্ত্রকেতু অভিশপ্ত হযে সপবিবারে ধ্বংসপ্র/প্ত হন। 

অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিষে তিনি অগ্রসব হন । অবশেষে হাতিযাঁগড 
পরগণ|য ভাবপ্রাপ্চ সেনাপতি অকানন্দ ও বকানন্দেব সহিত যুদ্ধে পীব 
গোঁব।টা্দ গুকৃতব পে আহত হন এবং ১৩৭৩ খুষ্টাব্বের ১২ই ফান্ধন তাবিখে 
মৃত্যু বরণ কবেন। মৃত্যুকালে তব ব্যস হযেছিল অ]শী বসব 1০ 



১১২ বাংল! গীর-সাহিত্যেব কথা 

কেহ বলেন ক্ষচিৎ হিন্দুর ঠাকুব সম্পূর্ণৰপে মুদলমান গীব হযে গেছেন 
কিন্ত নাম ব্দলাননি। যেমন বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণা জেলাব পীর 
গোরা্টাদ। আবাব কেহ বলেন যে ভাঁসলিষা গ্রামের গোরাাদ ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করে গীব গোবাচাদ নামে পরিচিত হন। (বেতাঁব জগৎ £ ১৬-২৮ 

ফেব্রুযাবী ১৯৭০ )। কেহ বলেন “পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ৈষদ হছশেন 
শাহ গৌডেব বাদশাহ হইলেন। গেরোগাজি বা পীর গোবাটাদ, হিজলীব 
মুসলমান সেনাপতিব পুত্র এই লমষে বাইশ জন অ1উলিষা অর্থাৎ 
দৈধ-শক্তি সম্পন্ন ফকির, হিন্দু রাজ্াগুলিতে প্রবেশ করিষা সত্যধর্ম প্রচাবার্থ 
বদ্ধপবিকবৰ হুইলেন।”* মুনসী খোদা নেওযাজের কাব্যে আছে- "বব 
তাব দিল্লীব সহবে।” কবি মোহম্মদ এবাদোল্লার সহিত অ।বুল গযব 
সিদ্দিকী সাহেবেব অভিমতের মিল আছে। 

“গোবাচাদেব মৃত্তিও আছে, কিন্ত বিবল। গোবাাদেব যোদ্ধা! মৃর্তিই 
দেখ! যায, অকৃতি বেশ স্ন্দৰ ও বীরোচিত। পবিধানে চোগা-চাপকান, 
মাথায পাগড়ী, হাতে তলোয়াৰ বাহন ঘোডা। ব্যাপ্রবাহন গরবাটাদেব 
মৃত্তি বর্তমানে অতি বিবল। পূজা ব! হাজোতেব কর্তা সব শ্গেত্রেই 
মুদলমাঁন ফকিব 1৩৮ 

চব্বিশ পব্গণ। জেলাব বনিবহাট মহকুম|ব অন্তর্গত বালা পরগণাঁব 

হাড়োধা নামক গ্রামে হজরত গীর গোঁবাধটাদ সমাধিস্থ হযেছিল্নে। সেখানে 
তাৰ পবিত্র মাজার শবী'ফ ব1 দরগাহ, স্থানে প্রতি বৎসর ১১ই ফাস্তন হতে 

১৩ই ফাল্গুন পর্ধ্যস্ত ওরূস উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ নর নাবী সমবেত হয়ে জিয়ার- 
তার্দি করে থাকেন। বহু আলেম, সাহিত্যিক, এঁতিহাসিক, কবি, ভক্ত- 

সাধক সমবেত হযে বিভিন্ন ভাষাঁষ ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওযাভ, 
আউলিষা! বাজীব জীবনী স.ক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি কবেন। 

সাধাবণ শ্রোতার। তা শ্রব্ণ করে, ভ্ঞান লাভ কবে ধন্য ও ক্কৃতার্থ হযে থাকেন। 
এবিষঘে বিভ্ভূত বিবরণ আব্দুল গফুব সিদ্দিকী সাহেবেব গ্রন্থে লিপিবছ 

আছে। পীব গোবাটাদেব শেষ খাদিমদাব বা সেবাযেত ছিলেন মহাত্মা 

সেখ দাবা মালিক। খ|দিম্দাবেব বংশধবগণ আজও (১৯৭১) বিদ্যাম!ন। 

কিন্তু উক্ত দবগ|হেব সেব1-ভার এখন জনসাধাবণে গ্যুত্ত হযেছে । 



গোবাচাদ পীব ১১৩ 

গীব গোব!টাদেব দরগাহে প্রত্যহ নিষমিত ভাবে ধৃপ-ব/তি দিষে জিধারত 
করা হয। প্রা প্রতিদিন কেহ না কেহ শিবনি, হাজিত বা মানত দন 

করেন। মানিতের মধ্যে দুধ, বাতাঁসা-জাতীয মিষ্ট দ্রবা; ফল প্রভৃতি প্রধান । 

গ্রতি বদর ১২ই ফাস্তন তারিখের ওরস উপলক্ষে বিবাট মেল] বসে। সেই 

মেলাষ নানাৰপ বাজনা বাজে; কাঁওযালি, তাবানা ও মানিক গীরেব গান 

হয়, দার্কাস ও যাদু বসে ; যারা হয। পীরের নামে এক হাঁজার পাঁচশত বিঘা 
জমি পীরোত্বর দান আছে। হাঁভোধাঁয় তাঁব সমাধিব উপর এক নুদৃশ্ঠ 
অট্টাণিকা নির্মিত আছে। গোৌঁডেব স্থুলতান আলাউদ্দীন শাহ্, পীর গোরা 
চাদেব মাজাবেব উপব.এক সমাধি লৌধ নির্মাণ করে দেন।২* অট্রালিকার 
পাশে আছে ফুলেব বাগান। পাশেই বিষ্ভাধরী নদী প্রবহমানা। স্থানটি 
অতি মনোরম। পীরের নামে প্রদত 'ছুধ ও পানি” ভক্ত জনপাধারণ পবম 
পবিজক্ঞানে পুনবাষ শান্তিবাবি বপে গ্রহণ করেন। 

ওরস ও মেল|র স্যয় “সেন্দিল' ব। শোভাযাত্রা বাহির হয। সোঁন্দল 

শব্দেব অর্থ এইবপ £--“শোভারাত্রা সহকাঁবে ভক্তগ্রণ পীরেব উদ্দেস্তে দেষ 
উপহাবাদি নিয়ে দবগাহে উপস্থিত হুন। সেই উপহাঁরাদি সমাধিব উপবে 
খাদিমদারগ্ণ কর্তৃক সুসজ্জিত কর! হয । উক্ত উপহাবগুলি পবিত্র বস্ত্র দ্বারা 
আবৃত করাব পৰ উহাতে গোলাপ জল, অ1তর প্রভৃতি নিক্ষেপ করা হয। 
যে শোভাযাত্রা এই পবিত্র কর্ম সম্পাদন কবে তাঁকে সোন্দল বলে।” এই 
সোন্বলে বা শোভাযাত্রা নানাবিধ বাজনা বাজে এবং বাংলা ভাষায় ভত্তি- 

মূঘক তারানা গতও গাওষ! হয। বারগোপপুরের কিন্তু ঘোষ ও কানাই 
ঘোষদিগেব দময় থেকে প্রতিবেশী গ্রামের গোপনন্দন এবং অস্থান্ ব্যক্তিবা 
ভারে ভারে গো-ছুধ্ধ এনে দবগাহে সমবেত হন। সেই ছুখই প্রথমে মাক্বারা 

বা সমাধিব উপব ঢেলে দেওয়া হয। 

ইজবত পীব গোবাঠাদের স্মৃতির সম্মানে ভক্তগণ কোনও রাস্তার 
নামকরণ কবেছেন কিন। জানা যাঁষ না। 

তাছাড়া হাভো|ব উচ্চতব মাধ্যমিক বিগ্ালয তাব নামেব সন্দে জড়িয়ে 
আছে। তাঁব নামেই আছে গোবাটাদ পাঠাগাব, গোবাচাদ “মিষ্টান্ন ভাগ্ডার, 
গোবাচাদ চিকিত্দালফ ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠান। হাভোষাব হাটে ভক্তগণ 

পীবেৰ প্রতি প্রণতি জানিষে বেচা-কেনাষ বা।পূত হন। প্রাষশঃই দেখা! যায়, 
সা 



১১৪ - বাংলা গীর-সাহিত্যের কথ! 

ক্রেতা বা বিক্রেতা নিজ নিজ কখাব সত্যতা প্রমাণের জন্য বলেন “গেব।টাদেব 
দিব্বি।” অনেকে দুর য]জার পূর্বে তার নাম ল্মরণ করেন । 

“কিছুকাল আগে পনের কুড়ি বছৰ পূর্বেও কলকাতাব কোন কোন 
পল্লীতে সন্ধ্যার সময় এক শ্রেণীর ফকিরঘের দেখা! যেত। তাদেব পবিধানে 
থাকৃতো কালো বঙের আলখাল্লা, পাষজামা, মাথায় টুপী, গলাষ ছোটি বড 
গুঁধির মালা । এক হাতে আশ।দগ্ড বা মধুবপুচ্ছের চামব, অপর হাতে 
ধৃমাধিত ধূনাচি। তারা হিন্দু মুসলমান সকলের বাড়ীতে দবজাব সামনে এসে 
আবৃতি কর্ত, “পীর গোবাটাদ মুস্ষিল আসান ।”৮ 

“ককিররা অনেকে সমঘ সম্য গোরাািদের গানও গাইত। পল্লীব 
গাষেনর! সর্বপীর বন্দনাষ অন্বপ গান গেষে থাঁকেন। 

গোবাচাদ একদিল বহিল অনেক দুব। 
গোরা গেল বালাগাষ একদিল আনাবপুর ॥ 
হেতেগড়ে যেতে গোরার মা দিষেছে বাধা। 

হেতেঘবে যাষ না গোরা আছে হারামজাদ! ॥ 

মায়ের বাধা গোবাটাদ না শুনিল কানে। 
আকনেব সন্ধে যুদ্ধ হইল হেনকালে 
আকানন্দ বাকানন্দ রাবনেব শালা। 
তার সর্গে যুদ্ধ হল আড়াই পক্ষ বেলা ॥ 

- কি জানি আল্লাব মর্জি নসিরেব ফের। 
চেকোবানে গোরাটাদ্েব কাটা গেল ছেৰ ৮৩৮ 

হাড়োষা! ব্যতীত বারাসত-বসিরহাটের ফেসব স্থানে তাঁব নামে নজবগাহ 

ব! স্থৃতিচিহ আছে তাঁদের বিববণ সংক্ষেপে দেওয়া হল »-- 

১। এয়াজগুর 

এই গ্রামটি বারাপত মহকুমব দেগন্দা থানাব অবীন। প্রায় ছব বিঘা 

জমিব মধ্যে পুকুব এবং একটি ইটেব তৈবী নজবগ্গাহ, আছে। বিশাল 
বটনাছে আচ্ছাদিত স্থানটি বেশ মনোরম। ন্জরগাহের গায়ের ফলকে 

লিখিত 'আছে-- 
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*গীব গেবা্টাদ সাহেবের ভূমাঁসন 

শাহ সুফী সৈষদ আব্বাছ আলি 

ওরপে গীবঘ গোবাচাদ সাহেব 

প্রায় ৬০* শত বৎদব পূর্বে 
পদ্মা নদী পাঁব হইযা এইস্থানে 

বসেন, এখানে ভাহাব মাজার নহে। 

এযাজপুর ইতি-- 

১লা কাত্তিক ১৩৬১ শেখ বদিয়াজ্জম।” 

এযাজপুরেব ন্জরগাহেব বর্তমান (১৯৭০) খাদ্ম্দ্বারগণেব অন্যতম শেখ 

'আব্দল ওদুদ (৭৭) জানাজেন যে এই ন্জবগাহেব মেটি নিফর জমি ছিল 

১১০ ব্ঘা। কোন এক সমযে এ জমিব খাজনা ধার্য হয এবং কালক্রমে 

বাকী খাজনায় নিলাম হলে তা ডেকে নেন বসিরহাটেব জদীমদ্দিন কারিগর । 

দাতক্ষীবা পলাশপোলেব খা চৌধুবীবা পৰে এ জমি জনীমার্ছনের কাছ থেকে 

কিনে নেন। খী-চৌধুবীরাই পরবর্তাকালে ৬ বিষ! জমি পীবের নামে নিষকর 

দান করেন। এই নজরগাহে বিশেষ কোন কোন লমধে ধূপ বাতি প্রদত্ত 

হয়। প্রতি বছব ১২ই ফান্বন তাবিখে এখানে মিলাদ হয! -অভিথি ও 

ফকিরগণকে সেবা কবা হয। এখানে নামাজ ক্বা হয না। মহরমেব সময় 

নজবগ্রাহেব সামনেব মহ্দানে মেল! বদে। আব্দুল ওছুদ সাহেবে উর্ব তন 

ষ্ঠ পুরুষ মহম্মদ শুকুর উন্নাহ বাহেৰ বাছুড়িষা থানার অন্তর্গত আবারম[নিক 

নামক গ্রাম থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন কবেন এবং তদবধি তাঁরা বংশ 

পবম্পবায় এই নজবগাহেব খাদিমদার নিযুক্ত আছেন। কিতাবে মোহম্মদ 

শ্ুকুব আলি সাহেব এখানে খাদিমদাব নিযুক্ত হয়েছিলেন তা জানা যায় না। 

২। ভাসলিয়া 

বাবাসত মহকুম।ব দেগ্নদা থানাব অধীন ভাসলিয়া! গ্রামে প্রাষ ২৫ বিঘা 

জমিব একস্থানে একটি ন্জবগহ আছে । ভাব বর্তমান (১৯৭৭) সেবায়েত 

মোহাম্মদ আবছুস্ স্থকুব (৮৫) প্রমুখ বলে জানা গেল। প্রতি বসব ১২ই 

কান্তন তাবিখে ওবস এবং একদিনের মেল! হয়। মেলাষ প্রাষ ৫৬ শত 



১১৬ বাংল! পীব-লাহিত্যের কথা 

ভক্তেব সমাগম হয। কেহ উত্লেখ কবেছেন ষে ভাস্লিয়াব গোবাটাদ বন্দ্যো- 
পাধ্যাষ মুসলমান হযে পীব গোব]টাদ হযেছিেন। তাব কোন সমর্থন 
এখানকার কোন স্থত্র থেকে পাওযা! যাষ না। এখানে প্রতি সধ্ধ্যায ধূপ-বাতি 

দিষে জিযাঁবত কব! হয। ওবসেব সম্ষ কলিষুগা গ্র/মেব ভক্ত গোপগণ 
ন্যুনপক্ষে একপোষা ছুধ এই নজবগাহে দেন বলে শোন! যায। ১৯৬৯ খুষ্টানে 
আবছস স্থকুব সাহেব একটি টিনেব ফলকে নিয়লিধিত রপ লিখে এই নজবগাহ- 
স্থানে বেখে দিষেছেন»_ 

“হে মুসলমানবৃন্দ প্রত্যেক গোবস্থানে পডহো-_ 

১। আচ্ছালাযে!৷ আলাষকোম ফি আহাঁলেল কবুব ১ বাব 

২। বিছুমিল্লাহেব রাহমানের বাহিম ১৭ বাব” 

মীব সইফুব বহমান আবো জানালেন ষে মীব আতিয1ব রহমান (পিতা 
বুম গোলাম বহমান) প্রা ৩২ বসব পূর্বে নজবগাঁহটি পাকা কবৃতে 

চেষ্টা কবেছিলেন। এই প্রচেষ্টাধ তিনি গোপগণেব সহাষতা' লাভ কবৃতে 
স্বপ্নে আদেশ পান, কিন্তু গোপগণ তেমন কোন লহাষত| ন৷ কবাষ নজরগাহ 

পাকা কবার কাঁজ অর্থনমাপ্ত বাখতে বাধ্য হন্। 

বহু ভক্ত এখানে শিরনি, হাজত ও মানত দিযে থাকেন। 

৩। হাসিয়া 

এই স্থানটি দেগঙ্গা৷ থানাব অন্তর্গত এবং ভাসলিষা গ্রামেব পাশেই 

তেঁতুলিযা নাম্ক গ্রামেব মধ্যে অবস্থিত । এখ!নকাব পীবোভব জমিব পবিমাণ 

প্রা বিশ বিঘা। এখানে ১২ই ফান্নে ওবস ও একদিনের মেলা বসে ও 

প্রাফ ৪০* লোকের সমাবেশ ঘটে । মোহাম্মদ মে।জান্মেল হোসেন প্রমুখ 

ব্যক্তি ইহাঁব স্বোষেত। এখানে ভক্তগণ ধূপ-বাঁতি দেন, শিবনি, হাজত ও 
মানত প্রদান কবেন। 

৪। গাংধুলোট 

দেগঙ্গা থানাব অন্তর্গত এই গ্রামেব প্রান্তে প্রবাহিত বি্বাধরী নদীব 

তীববর্তা সুবৃহৎ তেঁতুল গাছেব নীচে একটি নজবগাহ অবস্থিত। পুবানো 

দিনের পাতলা ইটেব গাথনি। এখ।নে পীবোত্তব জমি ছিল প্রায ৩২ বিঘা। 



গোবাচীদ পীর ১৯৭ 

বর্তমানে (১৯৭০) তব পবিমাণ প্রা ১২ বিঘা। এখানে শিবনি, হাজত 
ও মানত প্রদত্ত হয। এখানকাব সেবাষেত মোহাম্মদ হাজেব শাহজী (৭০) 
প্রমুখ ব্যক্তি। এঁদের পূর্ব উপাধি ছিল 'সবদাব'। এখানে ১২ই এর পবিরর্তে 
১৩ই ফাল্তন তাবিখে ওবস এবং একদিনেব মেলা হয়। মেলায় প্রায় ৫০০ 
লোকেব সমাবেশ হয়। অতিথি সেবার ব্যবস্থা এখানে আছে। 

৫। সাত হাতিয়া 

দেগন্গ। থানাধীন এই গ্রামেব নজবগাহটি প্রাষ ১২ বিঘা জমিব একস্থানে 
অবস্থিত। গীব পুকুব নামে একটি পুকুব উক্ত স্থানটির অনেকখানি অংশ 

জুডে বেখেছে। একপাশে কববস্থান। নজবগাহটি কামিনী ফুলে গীছ 
ঘারা সঙ্জিত। মোসান্মেৎ সালেহা খাতুন (৫৫) এখানকার সেবায়েতগণেব 

অন্যতমা ৷ প্রাষ গ্রতি শুক্রবাঁৰ ও শনিবাবে তাঁর ওপর পীবেব দ্ভব' হয়। 
ভিব” অর্থাৎ ব্যহুজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে তিনি অলক্ষিত নির্দেশ অন্্যায়ী কথা! বলেন 
ও কাজ করেন । মোসাম্মেৎ সালেহা খাতুন এবপ “ভব, হওয়ার পর পীবের 
নিকট থেকে উষধ-পত্র পান বলে অনেকেব বিশ্বাস। ভক্তগণ সেই উষধ-পত্র 
ব্যবহাব কবে আবোগ্য লাভ কবেন বলে শোনা গেল। এতদঞ্চলেব লোক 

জাতিখধর্ম নিধিশেষে এখানে মানত কবেন, শিবনি এবং হাজত দিষে থাকেন। 
এখানে কোন মেলা হয না। 

৬। গখৌোসাইপুর 

দেগন্দা থানাব অন্তর্গত গোসইপুব গ্রাম । এই গ্রামে একটি নজবগাহ, 
আছে। খাদিম্দাব বংশের জমিদাব মুন্দী আমীব আলি সাহেব তব সময 
থেকে এই নজবগাহে ধূপ-বাতি দেওযাব ব্যবস্থা কবেছিলেন। বর্তমান 
খাদিম্দার হলেন দীন মহম্মদ তরফদার। বর্তমানে (১৯৭০) এখানে ধূপ-বাতি 
জিয়াব্ৎ কবেন মোহান্মর্দ বেলাবেৎ হোঁসেন (৮৫) প্রমুখ । তবে বিশেষ 
অনুষ্ঠান বা মেলা হয না। একটি অশ্বখ গাছেব নীচে এক কাঠা পরিমাণ 
জমিব উপব ইটের গাঁখুনি আছে। একখানি ইটেব পবিমাণ 
এইকপ £--১১৭ ১৫৫২ ৮২? । 



টি বাংল! পীব-দাহিত্যেব কথা 

৭। গ্বাুলিয়া 

এই গ্রামটি দেগন্গা থানাব অন্তর্গত । মাটিব দেওষাল ও টালীব ছাউনি 
সমন্িত (এই নজবগাহেব) কঙ্গিত কবব স্থানটি একটি লাল কাপডে ঢাকা । 
ছাউনিব উপরিস্থিত টিনের পাঁতে লেখ! আছে £__«বিছমি্লা হে বহমান লাষে 
লাহা ইন্ভান্তা, মহ্গদে বহুলুললাহ। পীব গেবাটাদ ছাহেবেব নজবগাহ। 
বন ১৩২৩ সাল ১লা জৈষ্ট মন্গলবাব ।” টালীব ছাউনিব উপবে টিনে ময্ব 
মৃত্তিআছে। পীবেব নামে প্রদত্ত জমিব পবিমাণ প্রা আটি বিঘা। এবই 

সীমানার মধ্যে সাধাবণেব কববস্থান নির্দিষ্ট হযেছে। প্রতি বসব ১৬ই ফান্বন 
তারিখে ওবস হুষ এবং পবে ছুই দিনেব মেলা বমে। গড জমাষেত হয় প্রাষ 
এক হাজাব জনের । ভক্তগণ ষ্থাবীতি হাজত, মানত ও শিবনি প্রদান 

করেন। প্রতিদিন ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হ্য। খাদমদাব মুন্সী ফকিবের 
বংশধবগণের কাছ থেকে কাজী জযনদ্দীন স্থানটি ক্রয় কৰেন। তব বংশের 
কাজী ওমব আলির মৃত্যুব পৰ আবাল আজিজ সেবক নিযুক্ত হযেছেন। 
মেলা দিনে বাঁজনা বাজে, সোন্দল বা শোভাষাত্র! বাহির হয়। 

৮1 স্ুহাই 
গ্রামটি দেগন্ধা থানাব অন্তর্গত । বিশ।ল অশ্বখ গাছেব নীচে ইটের গঁখুনি 

চিহ্নিত এই নজবগাহ প্রা তিন বিঘা জমিব মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে 

এই জমিব পবিমাণ ছিল প্রা ৪৫ বিঘা। পূর্ব সেবাষেতের নাম ছিল 

হবি মগ্ডল। সুহাই নিবাসী মোহাম্মদ সোলেমান দফাদাব (৭০ ) জানালেন 

যে বর্তমানে (১৯৭০) জনসাধাবণেব পক্ষে মোহাম্মদ মোঁকসেদ আলি মণ্ডল 

(৩৫) নজরগাছে ধৃূপ-বাতি দেন। প্রতি বছর ১৬ই মাঁঘ তারিখে ওবস ও 

" একদিনের মেলায় বছ লোক-পমাগম হুয। কিছুকাল আগে মেলাষ 
ভূয়াখেল! নিষে গৌলমালেব ফলে পুলিশী হস্তক্ষেপ ঘটে এবং মেলা অনষ্ঠা 

বন্ধ হযে যায়, যার জন্য জনসমাগম কমে গেছে। 

৯।' নারায়ণপুর 

দেগ্ঙ্গা থানাধীন এই গ্রামে পীব গোবাচাদেব নামে এপ্রিল মাসে গডে 

হাঁজার লোকে সমাবেশে চা দিন্বে মেলা হত বলে বেদ্বল গেজেট ১৯৫৩ 

গ্রন্থে লিখিত আছে। বর্তমানে তাৰ কে|ন নিদর্শন দৃষ্ট হয না। 



গোঁরাচাদ পীৰ ১১৯ 

১*। দোগাছিয়। 

দেগন্গা থানাধীন এই গ্রামে পীৰ গোবাটাদেব নাষে এপ্রিল মাসে গডে 

১৫০ জন লোঁকেব সমাবেশে ৪ দিনে মেলা হত বলে ১৯৫৩ ও ১৯৬১ সালেব 

বেঙ্গল গেজেটে (মেলা ও উৎসব বিববণী ) লিখিত আছে। বর্তমানে (১৯৭০) 

তার কোন নিদর্শন পাওয়া যাঁষ না। 

১১। জগ্বগ্রাম 

১৯৫৩ সালেব বেঙ্গল গেজেট অহুসাবে বাদুভিয়া থানার অন্তর্গত এই গ্রামে 
গীব গোরা্টাদেব নামে মে মাসে গডে ২০ লোকেব সমাবেশে পাঁচ দিনের 

মেল! হত বলে প্রকাশ। ১৯৩১ সালের সেটেলমেন্ট রেকর্ড অস্থ্যায়ী 

বাছুড়িয়া থানায় এ ন!মের কোন গ্রামের উল্লেখ পাওযা যাঁষ ন!। 

১২। দেরপুর 

১৯৩১ সালেব সেটেলমেন্ট বেকর্ড অস্ুযাঁষী হাব থাঁনার অন্তর্গত এই . 

গ্রামেব নামেব উল্লেখ আছে। বর্তমানে অশোক নগরেব প্রায় প্রাণকেন্দ্রে 
অবস্থিত উচ্চতব মাধ্যমিক বিদ্যালয অংলগ্ন একটি বিশাল পুকুবেব ধারে 

অবস্থিত একটি উচু টিলাব ওপব পীব গোবাটাদেব নামে যে নজ্রগাহটি আছে 
এটিই সেবপুবের দ্ৰবগা নামে খ্যাত। গীব বাবাব পুকুরসহ এখানকার 
পীবোত্তব জমিব পবিমাণ প্রাষ চল্লিশ বিঘা । প্রতি শুক্রবারে আবাল-সিদ্ধি 

গ্রামাঞ্চল থেকে এক মুসলমান মহিলা এখানে এসে ধূপ-বাতি দিয়ে জিযাঁরৎ 
কবে ষান। বস্ততঃ জনসাঁধারণই এখানকাব সেবায়েত । | 

১৩। চন্দনহাঁটি 

বাবাসত থানা'র অন্তর্গত এই গ্রামেব নজবগাহটি বর্তমানে (১৯৭৭) প্রাষ 
৪ কাঠা জমিব উপব এবং বহু পুবাতন এক তেঁতুল গাছেব নীচে অবস্থিত | 
এর ইটেব দেওঘাল এবং টিনেব চাল আছে। পূর্বে এখানে একদিনের 
মেলা হত এবং তাতে প্রায় ৫** লোকেব আগমন ঘটত। বর্তমানে 
সেবাখেত মোহাম্মদ রোযাব মণ্ডল- (৩৫) প্রতি সন্ধ্যাষ ধূপ-বাতি দিষে 



১২০ বাংল। পীব-সাহিত্যের কখ। 

জিয়াবত করেন। এই স্থান সম্পকীষি লোককথা পববর্তাঁ অধ্য।যে লিখিত 
হয়েছে। 

১৪। কাখদেবপুর 

আমডাহ! থানাৰ অন্তর্গত এখানকাৰ নজরগাহটি এতদ্ অঞ্চলে খুবই 
প্রসি্ধ। পাকা নজরগাহ ১৭ কঠা জমির উপব অবস্থিত । সেবাবেত শ্রীন্য্য- 
কান্ত মাইতি (৫৪) বলেন ষে, পূর্বে এখানে পীবেব নামে প্রায় ৮ শতক জমি 
পতিত ছিল। জমিব পরিমাণ বাডিযেছেন দেবাষেত নিজে। তিনি এই 
নজবগাহকে মন্দির নামে অভিহিত কবেন। এই কাবণেই এখানে শিবনি 
ও মানত প্রদত্ত হয কিন্ত হাজত দিবাব নিষম নেই। প্রতি বৎসর ১৫ই 
ফস্তন তাঁবিখে বিশেষ অনুষ্ঠান এবং এ সাথে সাত দিনের মেলা বসে। বহু 

দুর দৃবাস্তের ভক্ত যাত্রীগণ এখানে সমবেত হুন। তাদের জামাষেতের গড 
সংখ্যা দৈনিক প্রা তিন হাজার। সাধারণ গান-বাঁজন! ছাডা বিভিন্ন স্থানের 
ফকিরগণ এসে মানিক পীরের গান করেন । নানাবিধ ব্যাধি থেকে নিবামষ, 
লুভ কব যায বলে খ্যাত হওযাষ প্রতিদিন বিশেষত: ছুটির দিন রবিবাবে 
যাত্রীব ভীভ বেশী হয। এখানে ধূপ-বাতি প্রদত হয, বাতাস! লুট দেবার 

নিম আছে! অসংখ্য অতিথিব সংকব কৰা! হয | ভক্ত বোগীগণকে ওষব 
দেবাব আগেব মুহূর্তেব এক অলৌকিক ঘটন। সংঘটিত হব বলে কধিত জা 
ঘটনাব বিবরণের মূল কথ| এইবপ »__ 

্রীহ্্ধ্যকান্ত মাইতি মহ।শব পবিভ্রভাবে মন্দিরের মধ্যে আসনে আরাধনায় 

নিমগ্ন হলে তাঁৰ ওপর পীর গোরার্টীদের ভব" হয। তখন ভক্তগণ তাঁৰ মুখ 

থেকে প্রশ্ন মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বিষয জেনে নেন। ভক্ত রোগীর সেই সাথে 

নামমাত্র মূল্য দিষে ওধধ গ্রহণ করেন। এই নজবগাহের ওঁষধ ব্যবহার করে 

মস্তিক বিকৃতি থেকে আরোগ্য লাভ করে জনৈক ব্যক্তি বে প্রশত্তি পত্র 

বচনা করেছেন তা নিয্নবপ (প্রশস্তি পত্রটি দেওরাল চিত্র হিসাবে মন্দিবে 
শোভা পাচ্ছে )-- 

৬গেরাটাদ পীর মাহাত্বয-কথা। 

মহাতীর্থ বাব।সত কামদেবপুব। 

তাহাতে বসতি নিত্য কবেন ঠাকুর ॥ 



গ্োবা্টাদ পীব 

আধি-ব্যাধি লযে সবে ছুটে যাঁষ যবে। 

ঠাকুব বলেন তাহা কিসে ভাল হবে| 
জঙ্জবিত অস্থিসাব ক্ষীণকাষ দেহ। 

মুহুর্তে মজীব হয পেষে তাব ম্বেহ॥ 

হতবুদ্ধি উন্নাদদেব ফিরে আসে জ্ঞান। 
সবে তাই কবে নিত্য ঠাকুবের ধ্যান ॥ 
ম্হাশক্কি কালিকার করো! ম্ানসিক। 

ঠাকুব বলেন সবই হুষে যাবে ঠিক॥ 
ভক্তি ভবে পৃজ সবে কর গো! প্রার্থনা । 
আপনি পুবিবে জেনো সকল কামন! ॥ 

শ্রদ্ধাভরে দেবতায় যর্দি ভাকে সবে। 

অমনি শুনিবে কিসে ব্যাধিমুক্ত হবে ॥ 
ত্রিতাপে তাপিত যারা এদ নতশির। 
এখানে আছেন প্রত গোরা্টাদ পীর 1 
সেবাইত নিত্য তাঁব বাবাজী ফকিব। 
সদা হাস্তময আব অতি নমধীব॥ 
সকলি যেন তাৰ আপন সন্তান । 

ববাভষ দেন তিনি দিষে মন-প্রাণ ॥ 

যাব যা অব্যর্থ সেই মহা মহৌষখ। 
অকাতবে দেন তিনি ঘুচাতে আপদ ॥ 

পার্ষদ তাহাব যাবা তাবাও অতুল। 

নবাই মিলায় যেন অকুলেব কুল॥ 
এসো তবে মুক্ত কৰে বলি সবে ভাই। 

চবণে তোম!ব পীব দাও মোৰ ঠাই॥ 

জীবন কল্যাণে তুমি হবে আধিভূতি। 

করেছ আপন ছুঃখ নিত্য তিবোহিত ॥ 

ঈশ্বর আল্লাব ভূি পুণ্য অবতাব। 
বৃহ্িছি আপন শিবে মহাপুক্চভার ॥ 

১২১ 



হি বাংলা গীর-সাহিত্যের কথা 

অভীষ্ট পৃবাও তুমি ওগো শক্তিমান । 

সমূহ বিপদ হতে করো পরিত্রাণ॥ 

কৃপা করে দংশষেব ঘুচাও সংশব। 
ধিরুত জীবনে পুনঃ কব মধুময 
তোমাব মাহাজ্ম্য বচি হেন সাধ্য নাই। 
চরণে তোমাব শুধু দাও মোর ঠাই ॥ 

বাণীতে তোমাব দাঁও অম্ৃতের দ্বাদ। 

কষুদ্রমতি আমার্দেব ঘুচাও প্রমাদ ॥ 

আশর্ধাদ কব যেন ভক্তি আসে প্রাণে । 

চিত্ত হয মুখরিত তব জবগানে ॥ 

কৃপাধন্ত 

১৫ই ফাস্তন ১৩৭০ সাল। সত্যেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় 

এই নজরগাহ উৎপততিব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইবপ £_ বনজঙ্দলে আবীর্দ 

এই -্যানে পীব গোবাচণাদের একটি '্থান, ছিল। এই খানে ঈশ্ববভক্ত 

কুরয্যকাস্ত মাইতি মহাশষ প্রত্যহ "ছুধ* দিতেন। তখন তার ছুধের ব্যবসায় 

ছিল। মূলতঃ তিনি খুব গো-ভক্তও ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি এইস্থানে 

এসে ভক্তিতে তন্ময হযে একাকী বসে থাকতেন। বাংলা ১৩৫৫।৫৬ সালে 

তিনি শপ্লাদেশ পান সেই স্থানে ভক্তি অর্থ নিবেদন করাব। সেই সমব থেকে 

তিনি ধুপ-বাঁতিসহ মিষ্টার, দুধ, ফল ইত্যাদি দিতে আবন্ত কবেন। ১:৫7 

সালে তিনি এই স্থান ইট দিযে গেঁথে দেন। তাঁবপবে সেখানে সুবম্য 

অষ্টালিকা-মন্দির গডে ওঠে।  হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ প্রতৃতি 

ধর্মাবলম্বীগণও এখানে আসেন। 

্রীনধ্যকান্ত মাইতি মহাশষ জানালেন যে এই খানে" ভারতবর্ষে বহু 

প্রদেশ থেকে ভক্তগণ বোগ নিরাঁমবের জন্য আসেন । বাঙ্গালাব খ্যাতনামা 

সাহিত্যিক তাবাশঙ্কব বন্দোপাপ্যাবও. একবাব জাপানী কবেনভন 

প্রতিনিবিকে নিষে এখানে এসেছিলেন । এই স্থানাঞ্চলে গীব গোবাচাদ 

সন্বস্ধীব লোককথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, ভব্প্রাপ্ত হলে 



গোরাঁচাঁদ পবা - ই 

শ্রীমাইতি মহাশয যে কোন ব্যক্তিব স্দে ইংরেজী, হিন্দী, জার্মান প্রভৃতি 

যথোপযুক্ত ভাষাষ প্রশ্নেব উত্তব দিষে থাকেন । 

১৫। দেউলা 

দেউলা বা দেবালয বা দেউলিযা৷ গ্রামটি দেগদা থানার অন্তর্গত। এটি 

বালা পরগণাঁব বাজ চন্্রকেতুব মন্দির-শোভিত গ্রাম। প্রদ্ততাত্বিক 

গবেষণায় এখান থেকেই গুধযুগের নানা রকম নিদর্শন পাওয়া গ্রেছে। 

বাঁজবাটী থেকে মন্দিবেব দুবত্ব মাত্র এক কিলোমিটার হতে পারে । মন্দিবের 

গাষেই গীব গোবাচঠদের একটি ন্জরগাহ আছে। নজবগাহটির 

পাক! ঘব-সংলগ্ন জমির পবিমাণ প্রা ছষ কাঠা । তাঁর সেবাষেত মোহাম্মদ 

কসিমুদ্দীন শাহ.জী প্রমুখ । নজরগাহটি প্রথম দর্শনে হিন্দু মন্দির বলে ভ্রম 
হুতে গাবে। সেবায্তগণ এখানে প্রত্যহ ধূপ-বাঁতি দিষে জিযারত কবেন। 

১৬। গিংহ দরজ! 

বেডা চাপাব বাজা চন্দ্রকেতৃব বাঁজবাটীৰ যে ধ্বংসাবশেষ আছে তাব 
দক্ষিণাংশে বাজপ্রাস[দেব প্রাীব সংলগ্ব উচু জাষগায গোলাকৃতি একটি 
নজবগহ আছে। এইখানে বাজাব সংগে গীব গোবাচাদ আলোচনাষ 
বসেছিলেন বলে প্রচলিত ৩্বাদ। ভমিব পবিমাগ তিন কাঠা । জনসাঁধার্ণই 
এখান্কাব সেবাধেত । 

১৭। বেড়, বাঁশতৃল! 

বসিবহাট মহকুমাৰ হাভোষ। থানাব অন্তর্গত লতাববাগান নামক গ্রামে 
এই স্থানটি অবস্থিত। এই স্থানে বেডুব।শেব ছুইটি বহু পুরাতন ঝাড থাঁকাষ 
এবপ নামকবণ হযেছে। জনসাধাবণই এই নজবগাহেব সেবায়েত। বাঁশী 
ফকিব নামক এক ব্যক্তি পূর্বে এইখানে অবস্থান কবতেন এবং নিয়মিত 
ঘুপ-বাতি দিতেন। এখনও ভক্তগণ সেখানে মানতাদি দিষে থাকেন। এরই 
একপাশে অনতি দূবে বিখ্যাতি লাল বা বাঙ! মসজিদ এবং অপর দিকে গীব 
গোবাচ|দেব ষূল দবগাহ অবস্থিত। স্থানটিব জমির পবিমাণ প্রা 
এক বিঘ।। 



১৮। ঘোড়ারাশ 

বসিরহাটি থানাধীন ঘোডাব।শ নামক স্থানে আশ্মানিক ছুই বিঘা! জমিব 

মধ্যে পীব গোরাচদেব নামে একটি নজবগাহ আছে। সেখানে একটি ফলক 

ৃষ্ট হয। জনসাধারণ ত্রই নজরগ|হের সেবাষেত। 

১৯। খড় 

বসিবহাঁট মহকুম।ব হাসনাবাদ থানাব অন্তর্গত এই গ্রামে প্রায় ১৫।১৬ বিঘা 

জমি পবিব্যাপ্ত এক বিশাল বট গাঁছেব নীচে পীর গোবাটার্দেব একটি নজবগাহ 

অবস্থিত। ইটের গথনিযুক্ত এই নজরগাহটি। এটি নির্মাণ কবে দ্িষেছিলেন 

মোহান্মদ পঞু সরদার। বর্তমান (১৯৭০) সেবাষেতেব নাম মোহাম্মদ 

স্রুতউল্লাহ্ (৫০)1 এখানে ভক্তগণ ধুপ-বাতি দেন, শিরনি, হাজত ও মানত 

দিয়ে থাকেন। উবসের দিন ১২ই ফাস্তন। অধুনা সেখানে বিশেষ অনষ্ঠান 

হয় না । 

২০। নেহালপুর 

বসিরহাটি খানার অন্তর্গত নেহালপুব গরমে পীব গোবাচদেব নামে একটি 

নজবগাহ আছে। প্রতি বসব ১২ই ফান্তন তাবিখে উবস্ উপলক্ষ্যে এই 

গ্রামের মহিষিপুকুরেব প্রাভে একদিনের মেলা বে । মেলাটি সম্প্রতি আবন্ত 

হয়েছে। এই মেলাষ প্রাষ পাচ শতাধিক জনসমাবেশ হষে থাকে । ভক্তগণ 

এখানে ধুপ-বাতি, শিরনি ও হাজত-ম[নতাদি দিষে থাকেন। জনসাধ|বণ এই 

নাজবগাছেব সেবাষ্তে ! 

২১। বামনপুকুরিরা 

বামন পুকুরিয়া! গ্রামটি মীনার্থা থানার অন্তর্গত। এখানকাব নজবগাহ 

স্থানে প্রতি বছর চৈত্র মাসে গীব গোবাচাদের ভিবো
ধান উপলক্ষে দুই দিনের 

মেলা বসে। প্রা ৫০০1৬০০ জন লোকেধ 
সমাবেশ হব। মেল/টি ছুই দিন 

থা হয়। এই গ্রামে মান্র একঘর মুসলমান পব
িবাব বাস করেন শোনা 

যাঁষ জনৈক হিন্দু কর্তৃক এই নজরগাহ প্রতিষ্টিত হযেছিল' চৈত্র মা?স গীবেব 



১২৫ 
গোরাচীদ গীব 

উস উপলক্ষ্যে পার্খবর্তী কুশাংবা৷ নামক গ্রামের কা নি 

স্থানীয় হিন্দুগণেব লহযৌগিতাষ জং মা ্  রে পু 

। অপরাহে উৎনবে যোগদ। মুঃ 

না বাগ্ভভাগ্তসহ একটি শোভাযাত্রা করে রা 

করেন। শোভাযাত্রার পুবৌভাগে' জনৈক ফকির বূডীন কাপড়ে ঢাকা টা 

গামলা বহন কবেন। এইভাবে গ্রাম-পরিক্রমা শেষে শোভাযাত্রাক! 

দূরগাহে ফিবে এলে ভক্তদেব্ মৃথ্যে গ্রপ।দগে উক্ত গশিব বিতবণ করা হয়। 

হিনদুমুদলমান উভষ সন্প্রদাযই গ্রোবাচণাদ পীরের নিকট টৈবেগ্ঠ, ডালা ও 

অর্থাদি মানত দিষে থাকেন [পশ্চিম বন্গেব পূজা পার্বণ ও মেল! (৩ খণ্ড) 

১৯৬১ খুষ্টাব ্ 

রর রর সালেব ১২ই ফান্তন তাবিখে শালিপুব গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ 

নরিম মোল্লা যে প্রার্থনা কবিতা বচনা কবেছিলেন তা এইবপ ৮ 

হজরত পীব 'পৈয়দ্ষ গোরা্টা্দ সাহেবের উরস শবীফ। 
শুভ ছোন্দল। 

আবাব এসেছে বে চিব বসন্ত 

বাকই ফান্ধন গোবাচাদ বাবা 

সমাধি মাঝার শবীফেব ডাক ॥ 
ওএস প্র্রেম্ বুলবুল কবো নাকো ভ্ল 

আব্।স আলি ওবফে “গোবাচ1দ* বলে 

কঠ ফাটিযে ডক। 

এস এস ইংবাজ এপ খৃষ্টান 

এস হিন্দু মুদলম|ন ॥ 
একই হৃষ্টিব শ্রেষ্ঠ আমবা!, 

পাক পবিভ্র হয সযান॥ 
আজই এই দিনে বেহেন্ত স্বর্গ হতে 

আসবে নেমে হাভোধাঁষ 

মহান বীব গোবাচদ পীর । 



রি বাংল পীবন্াহিত্যের কথা 

২5 তব আশীর্বাদেব ধাবা স্ুন্বব করে মন, 

, আজই এই বার্গবপুবেব বন 
'অতি মনোরম নীল গগনেব তাঁবা, 

তব সমাধি মন্দির ধবে আমব| পাপী অন্গতাপি, 

যাব সে ত'রে' কোকিলেব কুহু কুছ স্বরে । 

তব গোলাপ চাপ! জবা বকুল মুকুল ঝরে। 
তোমাৰ দরশন আমে রওজ! মেববক পাশে, 

এত তব স্থন্দর বাতি ॥ 

গোলাম সেখ কালু আদি জালাব ধুপ-ধুন! 
আর মোমের বাতি। 

ভক্তগণ ষত তোমার প্রেম ভক্তিতে বত, 

তোমাব চরণ-ধুলি লইব অঙ্গে তুলি, 
যোগী, খষি, মুনি শোনাবে প্রতিধ্বনি 

পৃথিবীর বুকে ছডিযে থাক, 
সমাধি মাঝ|র শরীফের ডক ॥ 

হাডোষা শবীফ ॥ 

উপরোক্ত কবিতাটি বাংল! ১৩৭৬ সালেব ঝ।বোই ফান্ন তাবিথে পুনঃ 

প্রকাশিত হযেছিল। বাংল! ১৩৭৮ সালে ১২ই ফান্তন তাবিখে মোসাশেহ 

হাত, হেনা নায়ী একজন মহিলা এইবপ একটি কবিত| বচনা কবেছ্িলেন-_ 

হজরত পীর সৈয়দ গোরাটাদ্দ স|ছেবের উরপ্ মোবারক। 

শুভ ছোন্দল। 

শীতের কঠোরতা! ভুলে বসস্তেব মহুয। তুলে 
ফুলে ফুলে গাহিছে ভ্রমর গুণ গুণ, 

এলোরে বসন্ত প্রেম ডালি হাতে নিষে 
পুষ্প ভরা বারুই ফাত্বন। 

কুপ্ত মাঝ!রে থাকি গাহিছে বুল বুল 
পাখী কবে! নাকে তুল, 



গোরাটা পীর , ১২৭ 
আব্বাস আলি শুধু গোবাচাদ নষ 

ওয়ে অ।সমানী এক ফুল। 
শুনিষা মধুব তান লইয। ক্ষুদ্র প্রাণ 

আনিয়াছে অর্থ ডালি 

প্রেম পুষ্পে গাধিষাছি মালা 
নাহি মম চামেলি শেফালী । 

বাজ মহাজন আর সাধারণ 

অর্থকে চেনে প্রাণ হতে বড় করে, 
দরবেশ বাদশা! আর অলি আন! 

বাম কবে নিলেঁভ অন্তবে। 

বুঝি তাহা আজ ওগো মহারাজ 

আনিযাছি ক্ষুত্র অর্থ, 

তোঁমাবি ডাকে আজ ভুলি শত কাজ 
হুর গীব ছাড়ে স্বর্গ । 

তুমি যে মহান তাহাবই স্মান 

হযনা কিছুরই তুল্য, 
জপে তপে সাজ নমকলেবি মাঝ 

প্রেম তাই ছুবমূল্য 
বন্ধু যে হত সাক্ষাতে শত 

ভূলোনা পীবেব ডাক, 

এই মাধুবী ভবা বসস্তে চিব অনস্তে 
বাজিছে পীবেব ঢাঁক। 

ধবাব মাঝে ধরিতে গিষা 

অধরাতে পেলাম আলো, 

শুধু চাদ-তাবা নয আলোকে জেখাষ 
ৃ তাইতো! বেসেছি ভালো। 

শত নখ ছুখ ভুলে ঘদয ছুয়ার খুলে 

গাহিলাম ছন্দ বিহীন গুন, 



১ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথ! 

কহিলাম ভাষাতে অতুল আশাতে 

তুমি যে দাগবসম ককণ। 

(যাজমপুব পীর সেবাধেত সংঘ । মোহাম্মদ মুজিবব বহমানের মজলিস 
হুইতে। প্রধান পরিচালক মোঃ দববেশ আলি। ) 

১৯৬৯ ুষটাব্যের ১২ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় বারাসত চাপাভাঁলির মোডে এক 
সমাবেশে "শাসন" গ্রাম নিবাসী ফকিব তৈষেব আলি (৪০) নিজেকে পীর 
গোবাচাদেব ফকির বলে পবিচষ দ্রিলেন। তাব হাতের একটি ব্যাগে লেখা 
ছিল “পীর গোরাচ'দ সেবা সমিতি” | তিনি নিম্নলিখিত গানটি গাইলেন৮_ 

মরুতে এলেন মোহাম্মদ ম্থ,বাতে 'এলেন শ্ঠাম। 

ইমান খেলা খেলেন রসুল: লীলা খেলেন ঘনশ্তাম॥ 
মা! খোদেজা পাগল হল নবীব প্রেমে ম্দিনাষ। 

_ বাশীর হ্থবে পাগল হুষে বাঁধা চলে যমুনাষ ॥ 
ছুই রাখালে মজিষে মন গরু আব ভেভী চরাষ॥ 
আযবে তোবা দেখে যাবে হিন্দু আব মোছলমান। 

মদিনা আব ম্থরা, হয যে সেথা যুগল মিলন ॥ 

বলরাম আব বস্থধাম, বঘুবাম আব বলরাম। 

ইমান খেল! খেলেন বস্থল লীলা! খেলেন ঘনশ্ত/ম ॥ 
একই মাষেব ছেলে মে]বা একই স্তন্ত কবি পাঁন। 

একই মাষেব ছুপ্ধ পিষে মোবা হিন্দুমুসলম|ন ॥ 
ভুলে গিষে বেষাবেধি হিন্দুস্তান আব পাকিস্তান। 

ভূলে গিষে বেষাবেষি পড কুবান আব সে পুবান॥ 

মকতে এলেন মোহাম্মদ মথুবাতে এলেন শ্যাম | 

ইমান খেল। খেলেন বস্থল লীল। খেলেন ঘনশ্ঠাম ॥ 

'এইবপ ছোট ছোটি গীতসমষ্টি' অনেক ভ্রাম্যমান ফকিব গ্েষে বেডান 

বলে শোনা যাঁষ। তাছাডা গীব গোবাচ (দেব নামে বচিত নিয়লিখিত দ্বষং 

সম্পূর্ণ গরনথগুলিব সন্ধান পাঁওবা গেছে »_ 

১। গীব গোরাচ'দ পাচ।লী £ মহম্মদ এবাদোলা 



গোরা্ীদ গীব ১২৯ 

২। পীব গোঁবাচখদ পাচালী £ মুনশী খোদা নেওযাজ 
৩। বাংল|র গীব হজবত গোবাচাদ দ্বাজী £ আবুল গফুর সিদ্দিকীঃ 
৪। গ্োবচশাদ ও চন্্রকেতু ১ মোহাশ্দ হবমুজ আলী | . 

উপবোক্ত গ্রন্থ সমূহেব সংক্ষিপ্ত পবিচয নিয়ে প্রদত্ত হল। 

১। পীর গোরা্টাঘ পাঁচালী ঝাব্য 

পীব গোরাচাদ' পাঁচালী কাব্যের বচষিতা কৰি মোহাম্মদ এবাদোলা। 
কবির জন্মভূমি বসিবহাট মহকুমা'র হাড়োা থানার অন্তর্গত পিযাঁবা-নামক 
গ্রাম। শীব গোবাচাদের শেষ খার্দিমদীব শেখ দারা মালিকেব মখ্যম 
পুত্র শেখ লাল, কবি এবাদোল্লাব পূর্ব পুরুষ। বাঙ্গাল! ভাষ! ৪ সাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, সাহেব তার অন্থজ। তাব জন্ন 

ও ফৃত্যুব তাবিখ জানা যাষনি। তবে তব ক|ব্যবচনাব তাবিখ অন্যাষী 
জানা যাষ তিনি থুষটীয বিংশ শতাবীব প্রথমার্ধকালেব শেষ দিক পর্য্স্ত 
জীবিত ছিলেন। ] 

তাৰ পুস্তকখানি মুদ্রিত । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪, ৷ আকৃতি ১০১৯৯" | পাঁচালী 
ক|বাখানি যথাক্রমে হাম্দো নাষাত ও গল্প এই তিনটি অংশে বিভক্ত। . 
হাম্দো ও নাষ/তের মূল বক্তব্য হল আল্লাহ্-বন্দনা। এতে উৎসর্গপত্র ও 
ভূমিকা (গদ্যে লিখিত) আছে। সমগ্র কাব্যখানি হেমেটিক রীতিতে - 

ঘিপদী ও ভ্রিপদী পষাবে লিখিত। এই কাব্যেব ভণিতার নমুনা! এইবপ,_ 

ভাগ্যমন্দ হয যব, বুদ্ধি লোপ হয তাৰ 

নাহি আসে গোবাষ মিলিতে। 

হীন এবাদেল্া কষ, ভরসা কবি খোঁদাষ 
মবিবে শেষে গেবার হাতে ॥ 

কিংবা, 
ভেজে পড়ে কোটাঘব, ভাগে লোক পেষে ডব 

ফাক পেষে চবি কৰে চোবে। 
গোবাব চবণ তলে, হীন এবাদোল্প1| বলে 

ঘটে ইহ। গোবাৰ জেকেবে ৷ 

৯ 



চা বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা 

এই পাঁচালী কাব্য প্রতি পংক্তিতে আছে ষে|ল অক্ষব। প্রথম পংক্তিব 
শেষে এক দ্রাড়ি এবং দ্িতীষ পংক্তিব শেষে ছুই দীডি। কষেকটি চরণের 

মাঝে মাঝে বড হবফেব দু'একটি করে শব্ধ আছে । কবি একই শব ছু'বায় 
ন! লিখে একটিব পরিবর্তে “২, ব্যবহাব কবেছেন। 

কবি মোহাম্মদ এবাদোল্পা সাহেবেব “পীব গো'বাচাদ পাঁচালী কাব্য চব্বিখ 
পবগণার চলতি মুসলমানী বাংলা ভাষাষ বচিত। ভাঁষ! বেশ প্রা্চল এবং 
তাতে আববী-ফাবসী শব্দ ব্যবহাবেব প্রবণতা কম ।. শব্ধ যোৌজনাষ দুর্বলতা! 

বা বর্ণাশুদ্ধি তেমন নেই। তাঁর কাব্য বর্ণিত কাহিনী চুক এইবপ ৮ 
মন্কাব কবিমোল্প।ব পুত্র আব্বা আলি, আল্লাহ, তা*লাব সাধন-ভজনে 

মগ্ন। একদিন তিনি হিন্দুস্তানের অন্তর্গত বালা পবগণাষ ইসলাম ধর্ম 

প্রচাঁৰ কববাব জন্য আল্লাহ-নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তিনি হিন্ৃস্ত/নে এসে গাজীপুর. 

হযে সিলেটে আদেন এবং সেখানে গীব শাহজ|লালেব নিকট শিশ্বত্ব গ্রহণ 
কবেন। 'দীক্ষান্তে ফিবে যান মন্ধাষ এবং সেখানে মাতা-পিতাব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কবে কবিমে|লাব পাঁলক-পুত্র ছোন্দলকে সহচববপে নিষে বালাগ্া পবগণায 
এসে উপস্থিত হন। পথিমপে] তাদেব সঙ্গে আবও স্থফী ফকিরেব সাক্ষাৎ হয। 

বালা পবগণাঁৰ এ|জপুব নামক গ্রামে এলে পীব গোবাচণদ, 

সেখানকাঁব বাজা চন্্রকেতুব কাছ থেকে নজবানা! আদা“যব নির্দেশ পাঠালে 

তাদেব মধ্যে বিঝ|দেব হুত্রপাত হয। কযকটি অলৌকিক শক্তিৰ পবিচষ 

দিষেও তিনি বাজাকে বশ্ত! ক্বীকাব কবাতে পাবেন না। ফলে উপস্থিত 

হয বিবাদ এবং সেই বিবাদের পব্ণিতিতে বাজ! ও তাৰ পৃবিবাববর্গ 

দৃহ-ডুবিতে ধ্ব.স প্রাপ্ত হন। পীৰ গোবাচীদ সেই রাজাব অহ্চব ও সহবোগী 

যোদ্ধা হামা-দামা এবং আবো কবেকজন দৈতাকে নিন কবেন। তাব সঙ্গে 

শেষ যুদ্ধ হুয হাঁতিষাগভেব বাক্ষস-বাজ আকানন্দ ও বাকানন্দেব সঙ্গে । এই 

যুদ্ধে আকাঁনন্দ-বাকানন্দ নিহত এবং তিনি গুরুতববপে আহত হন। অবশ্ঠ 

অল্প কষেকদিনেব মধ্যে তিনিও দেহত্যাগ কবেন। দেহত্য|গের, পূর্বে 

তাবই নির্দেশমতন স্থানীষ বাসিন্ন। কি ঘোষ ও কালু ঘোষ তাব মৃতদেহ 

সমাধিস্থ কবেন। 

কৰি মোহাম্মদ এবাদোন্তা প্রত্যক্ষভাবে পীব গেবাচ'1দেব মহিআযকথ! 

এবং পবোর্গভাবে আল্লাহ্ তা'লাব মাহাত্বা কথ! প্রকাশ কবেছেন। 



গল্গ্রস্থনে কবিব নৈপুণ্য পবিলক্ষিত হুয। কবিব ভণিতা থেকে জানা যাঁষ- 
অন্তরতঃ তিনি ছিলেন একজন ভক্ত | “হীন এবাধোন্রাী কষ” উক্তি থেকে 

আবো বোঝা যাষ যে তীর মন ছিল: বৈষ্ঞবনস্থলভ ভাবাদর্শে উদ্ধদ্ধ। এই 
কাব্যে বর্ধিত অলৌকিক কীর্ভিকল1প “সেক শ্তভোদযা-গ্রন্থে বর্ণিত অলৌকিক 
কীন্তিকলাপেব কথাকে ম্মবণ কবিষে দেয়। বাজা লক্ষণ সেন বিস্মিত 

হুযেছিলেন শেখ সাহেবের অলৌকিক কার্ধ্যাবলী দেখে, আব বাজা! 
চন্দ্রকেতুও বিশ্মিত হয়েছিলেন পীব গোরাচ্ঘ কর্তৃক প্রদর্শিত বুনি 
কার্যাবলী, দেখে । 

৷ .পীর গোরা পচালী কাবা 

পীর গোরাচণদ পাঁচালী কাব্যেব অন্ভতম বচয্মিতা কবি মুন্ষী খোদা 

নেওযাজ। তিনি ভাব আত্ম পবিচযে লিখেছেন”: 

) ' জেলা বর্ঘমানের বাহাছুবপুবে ঘৰ * 

ওবফে খেজ্রহাটি সবাবে জানাই ॥ 

পবগণা খণ্ডঘোঁষ জাহের আছে ভাই * 

কবিব পিতা নাম একরামদ্দিন। তিন ভাইযের মধ্যে তিনি যধ্যম। 
বত্তিশ-পৃষ্ঠাষ মুক্তিত তাঁব পাঁচালী কাব্যখানি হামদো-নায়াত এবং কেচ্ছা 

এই ছুইভাগে বিভক্ত । আবক্কতি ১০” ১৬২* ইঞ্চি বিশিষ্ট। এতে ছুটি গান 
আছে। একটিব বাগিনী বেহাগ, তাল আডা। অন্য গানটি একটি, ধ্য়া। 
প্রতি অন্থচ্ছেদের আবস্তে পয়ার বা ত্রিপদী বলে উল্লেখ আছে। প্রথম 

পংক্তির শেষে ছুই দাড়ি এবং দ্বিতীষ পংক্তিব,শেষে তাবকা! চি কোথাও 
বা কমা'ৰ ব্যবহাব আছে। 

পাচালীথানি বাঙ্গালা-মুসলমানি ভাষাষ বচিত, কিন্তু সে ভাষা তেমন 
প্রা নয। এতে অ!ববী, .ফারসী, হিন্দি প্রভৃতিব সাথে কিছু ইংবেজী 
শব্দও ব্যবহত হযেছে। শব্ধ যোজনাধ দূর্বলতা আছে, আছে গ্রচ্ব বর্ণাশুদধি। 
বর্ধমানেব আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও এতে পডেছে। পংক্তিব শেষে যিল 
ঘটানোব জন্য কোথাও কোথাও কবি অসমাপিকা ক্রিষা ব্যবহাঁৰ কবেছেন। - 



৩২, বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথ 

তার কাব্যে ব্যব্ত ভণিতার নমুনা এইবপ ঃ - 

হীন খোঁদা নেওযাঁজ কহে আমি গুনাগাব ॥ 
না জানি কি পরকালে হইবে আমাব * 

মুন্সী খোদা, নেওযাজ সাহ্ব-লিখিত পাঁচালি কাবে/র কাহিনীর 
চু্ষক এইবপ ৮ ৃ্ 

আন্বার ফরমান পেষে দিল্লীর পীর গোবাচ'!দ বালা পরগণায় 
এলেন। বালাগডার বাজা চন্দ্রকেতুকে পীর বশ্ততা ম্বীকাৰ করতে 
ব্ললেন। বাঁজ। বশ্ততা ম্বীকাব কবলেন নী। ফলে বাঁজা পীর কর্তৃক 
অভিশপ্ত হলেন এবং স্পবিবাবে ধ্বংস হষে গ্েলেন। বাজার অনুগত হামা 

ও দামা নামক বীব ভ্রাতৃদ্ষও গোবাচণাদের বিকদ্ধে যুদ্ধে পবাস্ত হল। দক্ষিণ 
অঞ্চলেব অধিপতি দক্ষিণ বাধ অবস্থা বুঝে নিষে, তর বাজে/র অর্থেক 

পীর গোবাচ'1দেব জন্য ত্যাগ করে তাঁব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কবেন। কিন্ত 
হাতিষগডের অধিপতি বাক্ষ-বাজ আকানন্দ এবং তাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বাঁকানন্দের সঞ্গে পীব গোঁবাচ ।দেব তুমুল সংগ্রাম হয। এই যুদ্ধে আকানন্দ 
ও বাকানন্দ নিহত হন আব পীর গোব|চাঁদ গুকতবভাবে আহত হন। 
অবশ্ত কষেক দ্রিন পৰে তিনিও দেহত্য/গ কবেন। তীব ইচ্ছাছস!বে স্থানীষ 
অধিবাসী ভক্ত কিন্ধু ঘোষ ও কালু ঘোষ, পীব গোবাচাদেব দেহ 
বালাগাতে সমাধিস্থ কবেন । 

পীব গোবাচার্দের এন্তেকালের বছুদ্দিন পৰ একবাঁব বালা পৰগণাষ 
বাঘের নিদাঁকণ উপদ্রব দেখা দেব । প্রজাগণ অতিষ্ঠ হবে উঠলে ব্যথিত পীব 
গোবাচাদ অন্তরীক্ষ থেকে বাদশাহ ঘ্বাবা পেবাব শাহকে বালাণ্ড। পবগণায় 

শাসনকর্তা নিযুক্ত কবাব ব্যবস্থা কবেন। পেবারশাহ, খুব প্রজা হিতৈষী 

ছিলেন! ভিনি' সেখানকার অনেক স্থানে বন কাটিযে সকলেব 
বসব1স-উপযোগী কবে দেন। প্রজাগণ স্থখে বাঁস কবতে থাকেন। কালক্রমে 

দুষ্ট, লোকেব প্রভাবে সেখানে দেখা দেষ দাকণ অশান্তি। পেবাব শাহ 

শান্তি কিবিঘে আন্তে ষখথাসর্বন্থ পণ কবেন। প্রজা-হিতৈষী পেযাব শাহ, 

জনসাঁধাঁবখেব ব্যবহাবেৰ জন্য এক বিশ।ল দীঘি খনন কবান। কিন্ত অবস্থা 

এমনি দ্ীভায যাতে সেই দীঘিব জলে ডুবে তাকেই আত্মহৃতা। করতে হয। 

এর পর সেখানে আঁবাঁব অবাজকতা৷ নেমে আঁষে। 



গোরাচণাদ গ্ীর ১৩৩ 

পীব গোবাচাদ পুনবাষ মীবখা। নামক স্থানীব এক সাধু ব্যক্তির সহাঘতা 
নিয়ে সেখানে শৃঙ্খলা কিবিষে আন্তে সচেষ্ট হন। মীব খা দবিদ্র হবেও 
পীৰ গোরাচদের প্রতি আন্তবিক আস্থাবান ছিলেন। তীকে সাথে নিয়ে 

গীর সাহেব অলৌকিক শক্তিব প্রভাবে হুষ্টের দমন ও শিষ্টেব পালন করে 
সেখানে শাস্তি ফিবিয়ে আনেন। সেই সম্য থেকে তীর পমাধিস্থানে হিন্দু 
মুনলিম ভক্তগণেব বাবা জিয়ারত অনুষ্ঠান উদযাপনের হুত্রপাত হয়। 

পীব গোবাচাদের ক।হিনীতে দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে তার এবং পৰোর্ষ- 

ভাবে আল্লহ, তা'লার মাহাত্ম্-কথা প্রকাশিত হযেছে। কাব্যের প্রান্তে 

কৰি গেষেছেন,_ 

গহেল।৷ আবজ কবি নামেতে আল্লাব ॥ 
চৌদ্দতুবন বিচে যাব অধিকাব + ইত্যাদি 
কবি ভণিতাষ যা বলেছেন তা৷ এইকপ ;_- 

কবি খোদ। নেওয়াজ কয়, ভাব বে মন খোদাতালয, 

জনম মোব গেল যে বিফলে ৷ 
থাকিতে এ জেন্দেগী, কবিবে যে বন্দেগী, 

তোবে যাবে পরকালে + 

কাব্যখানি পাঠকালে পীব গোবাচণাদেব অলৌকিক "শক্তির পবিচব 
বিশেষ ভাবে পাওয়া বায়। ভাব বীবযোদ্ধা ঝপ সকলকে সহজে আকষ্ট 
করে। বীবত্ব কথা শুনবাব স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহ অনেক মানুষের এ কাহিনী 
তাব পৰিভৃপ্তি দান কবে। একে পীর গোবাচাদ চবিত বল্লে অত্যুকতি 
হবে না। এই কাহিনী পাঠ করতে ক্রতে তীব প্রতি একট! সমীহভাব 
জাগে। মূল চবিত্র পীব গোবাচীদের মৃত্যুতে ককণ রস]ভাসেক উদ্রেক 
হয। এই কাহিনীতে দেখা যাৰ বে, তীর মৃত্যুব পরও তীর ক্রিযাকলাপেব 
অবসান হয়নি। নানা বপ বর্ণনা! থেকে বোবা যাব বে, তীব অলৌকিক 
কীন্তি সমগ্র কাহিনীকে আকর্ষণীয় কবে বাখতে সমর্থ হচ্ছে । রসবিচাবে 
কাব্খানি মিলনান্ত পর্যাঘে পড়ে। কাহিনীতে ঘটনাৰ অবতাবণাব সাথে 
অদ্ধিত অন্তান্ত চিত্রে কবিব বাস্তব দুভধদিব তেন কিছু পল্সিয পাস 
যায ন।। গন্প গ্রথণেও কবিব নৈপুণ্যে বখেই্ট অভাষ দেখ হা” মানব 



১৬৪ ূ বাংলা পীব সাহিত্যের কথ! 

চরিত্রের পাশে আছে বাদ্দস-বপী মানবের চরিত্র, আব আছে হিন্দু ও 
' মুলঘান উভব সম্প্রদাবেব চবির, -ছু'একটি চরিত্রে বৈবরিক স্ুঙ্-বুদ্ধিব 
পরিচব বর্ণনা লক্নীর। হাতীগড় নানক স্থানে একটি ঘটনার নাহুেব প্রতি 
মাছবেব মন কতখানি সন্দিহান হযেছিল- তার নমুনা এইপ ৮ 

পি. 2০ নোনিন বলে দেওঘান সকল আমি জানি! 
পরেব দাৰ পবে মজে কোথাও না শুনি * 
আমার তলব চিঠি তুমি কেন বাবে॥ 

বুঝিবা ফিকির .করে খানা পানি খাবে” - - 

খোদ! নেওবাঁজেব এই কাব্যে বর্ধিত কাহিনীর যে অলৌকিক ঘটনাব 
বিবরণ আছে তা “সেক শুভোদবাব” শেখ কর্তৃক প্রদনপ্রিত অলৌকিক ঘটনাঁব 
বিববণেব সঙ্গে তুলনীব। একটি কাহিনীর তুলনামূলক সংদ্দিপ্ত বিবরণ 
এইবপ »__ 

চন্দ্রখেতু নামে বাজাবঃ কত সাজা দিল তার, 
গোরাই পীর মকবুল খোদাঁব * 

তবু বাজা কবে হেলা, পাকাহিল লোহার কলা, 
বেড়াৰ ফুল ফুটিল টাপাব | 

“সেক শুভোঁদবাতে" দৃষ্ট হব, বাজা লন্মণ সেন, শেখ সাহেবেব অলৌকিক 
শক্তিতে প্রথনে সন্দেহ কবেছিলেন। পবে তিনি দেখলেন “গচি-নাছ মুখে 
একটি সাবন পাখীকে ৷ শেখ সাহেব, বাঁভাকে বিস্মিত করে এমন অলৌকিক 
শক্তিব পরিচব দিলেন যাতে তাঁব আদেশে উক্ত সারস পাখীটি নিজের আহার্য্য 

মাছটি মুখ থেকে বেলে উডে চলে যার । 

অ্বপ অলৌকিব শক্তিৰ পবিচাবক কাহিনী আব বে দব কাব্যে পাওয়া 

যাব তাদের কথেকখানিব নাম নিন্নে প্রদত্ত হুল_- 

১। পীব গোবাচাঁদ £ মহম্মদ এবাদোভা 

২। মানিক পীব £ যোহম্মৰ পিজিবদ্ধিন 

৩1 বড় সতঃপাঁৰ ও সন্ধ্যাবতী কন্ত/ন পুথি £ কৃধহুবি দান 

91 পীব একদিল শাহ্ £ আঁশক মহান্মদ 



গোরাচাদ গীব ১৬৫ 

'” ৫1 গ্াজী-কালু ও চম্প।বতী £ আবছুব বহিম 
'।৬। বাধ মঙ্গল কাব্য £ কুষ্জবাম ঘাস / 

৭। গাজী সাহেবেব গান £ নগেন্দ্রনাথ বস্থ কর্তৃক সংকলিত প্রভৃতি । 

বিষষট তুলনামূলকভাবে অগ্ধাবন কবলে দেখা যাবে যে অহ্বপ ধরনের 
গল্লাংশ বাম।যণ, মহাভাবত, শেক্সপীষবেব টেম্পেষ্ট, খৃষ্ঠীষ কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ, 

' কাব্য প্রভৃতিতে লিখিত হযেছে । বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয় সমত্ত* দেবদেবী 
“ব৷ তদস্থানীষ চবিত্র-ভিত্তিক প্রা সমস্ত কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। 

৩। বালাগুর পীর হজরত গোরাটা্ রাজী 
“এই গ্রন্থেব বচবিতা আব্দুল গরফ্ুব সির্দিকী সাহেব ১৮৭২ খুষ্টান্বেব ১ল! 

কাত্তিক তাবিখে বস্বিহাট মহক্ষ/ব বাছুড়িযা থানাধীন খাসপুর নামক 
গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। এই গ্রাম যুছুবহ|টি গ্রমেব প|শে অবস্থিত । তাঁর 

পিতাব নাম মুনশী গে।ল/ম ম1ওল। সিদ্দিকী । অব্ল গফ্ুব সিদ্দিকী পাহেব 
অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁকে কেউ কেউ অন্সন্ধান- 
বিশাবদ বলে আখ্য। দিষেছেন | 

এককালে আব্দল গফুব সিদ্দিকী সাহেব শিবালদহু অঞ্চলে চিকিৎসক 

হিসাবে খ্যাতি অঞ্জন কৰেছিলেন, যাতে তিনি ডাক্তার বলে পবিচিত হন৷ 
“মোহাম্মদী, মোছলেম হিতৈষী, 77১5 155911080, প্রভৃতি পত্রিক।র 

সংস্পর্শে এসে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতা প্রতি বিশেষভাবে আগগ্রহশীল 
হন। বন্গবাসী, সঞ্জিবনী, হিতবাদী, দৈনিক বস্থমতী, দৈনিক নাষক, দৈনিক 
সোলতান প্রভৃতি পত্রিকাব সহিত তাহাব সম্পর্ক ছিল। পববর্তীকালে তিনি 
পুথি সাহিত্যে সংগ্রহ ও গবেষণা প্রবৃত্ত হন এবং কতিপষ পুখিব সম্পাদনা 

কবেন। বঙ্গীযফ সাহিত্য পরিষদের সহিত তীহাব দীর্ষকালেব সম্পর্ক 
ছিল এবং বঙ্গীষ মুসলমান সাহিত্য সমিিব তিনি অন্ততম প্রতিষ্ঠাত। 
ছিলেন ।” 

“তাহা পিতা মুনশী গোলাম মাওলা! সিদ্দিকী কলিকাতাঁষ কোব-আন 
শবীফ ও পু প্রকাশন। ব্যবসাষে লিপ্ত ছিলেন। খাষপুবে শৈশব 
অতিব।হিত কবিষ ডাঃ সিদ্দিকী কলিকাতাঁষ গনন কবেন। তথায স্বলেব শিক্ষ। 

সম্যপ্তিব পৰ চিকিংসা-এ।স্ক্ে শিক্ষা গ্রহণ কবেন। ছুই বং্দব চিকিত্সা শাস্ত্রে 



টিসি বাংলা! গীব-স[হিত্যেব কথা 

শিক্ষ! গ্রহণেব পব কলিকাতাব , শিষালদহ-অঞ্চলে তিনি চিকিংসা 
ব্যবপ/ব শুক কবেন। অতঃপব ১৯৫ সালেব স্বদেশী আন্দোলনেব সময 

তিনি স্[ব , জুবেস্রনাথ ব্যানাজ্জি ও ম্বহুম আব,ব বন্থলেব নেতৃত্বে 

ব/জনীতিতে যোগদান কবেন এবং তেজস্বী বক্তাৰপে খ্যাতিপ1ও করেন ।” 

ৃ [ আজাদ পত্রিকা ] 
আব, গফুব সিদ্দিকী স|হেৰ দেশ বিভাগের পর ১৯৫৭ খুষ্টাব্দের ২রা 

এপ্রিল তারিথে বাইণ পুক্ুষেব ভিটা ত্যাগ কবতঃ পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ 
বর্তমান বঝ|ংল। দেশে সপবিবাবে গমন করেন। সেখানে খুলনা জেল/ব 

অন্তর্গত দ|মে|দব নামক গ্রমমে তিনি বসতি স্থাপন কবেন। উক্ত গ্রামেই 

তিনি ১৯৫৯ খুষ্টান্দেব ২০শে সেপ্টে তাবিধে পবলোক গমন করেন। 

তব সাহিত্য কীন্তিব মধ্যে 'বালাগাব গীব হজবত গোর/চদ বাজী" ছাডা 
শহীদ তিতুমীব, লাধল! ম্জন প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সাহিত্য পরিবদ ও অগ্ঠান্ 
পত্রি কাষ প্রক[শিত প্রবন্ধ খুবই মুল্যবান। তিনি নামেব সঙ্গে যে ডক্টব 
অর্থাৎ ডি লি, খেতাব ব্যবহাব কবতেন ত| তিনি কোধায কিভাবে 
পেষেছিলেন ত| জান। যাব না। ভাবতেব কমিউনিষ্ট পাটিব প্রতিষ্ঠতা 
মুজক্ষব আহমদ সাহেব, বিনি যৌবনে বঙ্গীয মুসলমান স|হিত্য সমিতিব 
সঙ্দে বিশেৰ ভাবে জভিত ছিলেন, তিনি এটকে কোনে। বিখববিষ্ঠালয় 
কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি নয বলে আমাব কাছে অভিধত প্রকাশ 
কবেছেন। 

'্ালাগর পীৰ হজবত গোবাচাদ বাজী” নামক মুগ্রিত পুস্তকখানি 
৮৬ পৃষ্ঠ! সমস্বিত। পুম্তকেব আকৃতি ৭১৫" বিশিষ্ট। গ্রন্থখানিকে 

উপক্রমণিক। জীবনী ও উপসংহাব এই তিনটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত বলে ধবা 

যাষ। জীবনী অংশে অনেক শিবোনামা দ্িষে তিনি পীব গে|বাচাদেব 

অলৌকিক কাঁস্তিকল/পপূর্ণ কাহিনী বিকৃত কবেছেন। এই কাহিনীগুলিকে 
লে/ককথ| পথ/|ধে নেওব। যাবে ন।। কাবণ সিদ্দিকী সাহেব এ গ্রন্থকে 
অনেকগুলি প্র।মাণ্য তথ্যপ্তীব ভিডি লিখিত বলে উক্ত গ্রন্থেই উল্লেখ 

কবেছেন। 
গরন্থথানি আধুনিক সাধু বা্াল। ভাষ!য প্রার্জল গঞ্ে বচিত। গল্প বলাব 

ভ্িতে পীব গে|ব!চণাদেব জন্ম থেকে মৃত্যুক।ল পর্যন্ত সংঘটিত কাহিনা এই 
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গ্রন্থে প্বিবেশন কৰা হয়েছে। কথোপকথনেব অন্ুস্থতিতে কাহিনীটি বেশ 

সুখপাঠ্য এবং চিবাচবিত পঁচালীকাবগণেব ন্যাষ ধর্মভাব জাগবণের প্রবল 

প্রবণতা না থাকাষ ইদলামী কাহিনীতে একটি নতুন ম্বাদ অনুভব করা যাষ। 
সবস ভঙ্গিমাষ লিখিত গ্রন্থখানি বিশিষ্ট সাহিত্য গুণ সমন্বিত হযে উঠেছে। 

আব্,ল গফুর সিদ্দিকী সাহেব যে কাহিনী পরিবেশন কবেছেন তা৷ 

সংক্ষেপে এইবপ ৮_ 

হিজরাব্দেব ৬৯৩ সালে ২১শে বম্জান তারিখে প্রাতঃকালে শিশু 

আব্বাস আলী আরবেব মন্ধা নগবীতে জন্মগ্রহণ কবেন। আব্বাস আলীই 
পববস্তীকালে পীব গোরা নামে পরিচিত হন! তাব পিতা হজরত 
করিম উল্লাহ, ছিলেন শহীদ হজবত হোসাষেন বাজীর অধ্ংস্তন বশর এবং 
তব গর্ভধারিণী হজবত মাষমুনা সিদ্দিকা জন্মগ্রহণ কবেছিলেন হজরত সিদ্দিক 
আবুবকরের অধ্যস্তন বংশে। আব্বাস আলীই ভাব পিতা মাতাব প্রথম 
সম্তান। 

৬৯৭ হিজবাৰে মাত্র চাব বছর বযসে তিনি শিক্ষাব্স্ত করেন এবং ৭০৬ 
হিজরাব্ে মাত্র বাবো বছর বসে তাব শিক্ষালাভ সমাপ্ত হয়। কোবান 
হার্দিছ শবীফেব উপর তব দখল আসে, ব্যাকরণ ও অঙ্ক শাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান 
লাভ করেন এবং ফেকাহ, শাস্ত্রে তাব অগাধ জ্ঞান জন্মে । 

৭০৭ হিজরাব্দে তাব সংসাঁব বৈবাগ্য পবিলক্ষিত হ্য। নামাজ, রোজা, 

কোবান-মজিদ এবং তসওফ শাস্ত্েব আলোচনা তিনি মগ্ন থাকৃতে 

ভালবাসতেন। হজবত কবিম উল্লাহ, ও তদীয পত্রী, পুত্রেব ভাবান্তব দেখে 
উদ্িগ্ন হলেন। পুত্রেব প্রতি সতর্ক দৃষ্টি বাখা সব্বেও ৭০৮ হিজবাবেব এক 

বাত্রে নিত্রিত ম/তা-পিতাকে বেখে আব্বাস আলী গৃহত্যাগ কবেন। 
কিশেব আব্বাস আলী বিবামহীন ভাবে পথ চল্্তে চল্তে ক্লান্ত হয়ে 

পডলেন। বিশ্রামেব জন্য একস্থানে অবস্থানকলে নিত্রিত অবস্থায় স্বপ্নে 

এক দ্রবেশকে দর্শন এবং তাব আশীর্বাদ লভ কবলেন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি 

নিজেকে এক পর্ণকুটিবে শাধিত দ্েখলেন। এটি একটি আশ্রম । আশ্রমেব 
ঘববেশ বিখ্যাত হজবত সৈবদ শাহ, জালাল রাজী এমনি । সেই দববেশেব 

নিকট তিনি ৭০৮ থেকে ৭২০ হিজবাব্দেব মধ্যে কাঁদেবিষা! তবিকা মতে 
শিক্ষালাভ কবে আধ্যাম্মিক জীবনে চবম উন্নতি লাভ কবেন। 



/১৩৮ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথা 

১. এদিকে আব্বাস আলীর গৃহত্যাগ্ের পব বাত্রি প্রভাতে পুত্রকে 
। দেখতে ন! পেষে সৈষদ করিম উল্লাহ, বুঝলেন যে খাঁচাষ আবদ্ধ পাখী শিকল 
কেটেছে । হজবত শাহজালাল রাজী নিজে মক্কাষ এসে ঠসবদ কবিম 
উল্লহ্কে আব্বাস আলীর শিক্ষাল[ভ কবাব কথা প্রকাশ কবেন। পবে তিনি 
।সৈধদ করিম উল্লাহংকে আরো তিনটি পুত্র ও একটি, কন্তালাভেব আশীর্ব।দ 
কবে যান। ক 

; ।হজবত শাহ জালাল বাজী তদীষ খুন্পতাত হজরত শাহ্ সৈষদ কবীব 
বাজীর আদেশক্রমে হিন্দৃস্তানে ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে গমনেব, জন্য ,উদ্ভোগ 
কবলেন। , তৎপূর্বে হজবত আব্বাস আলী মন্কাষ এসে মাতা-পিতা ও ভাই 
ভগিনীগণের সহিত সাক্ষাত কবলেন। পুত্রকে দেখে মাতা-পিত। আাননে 

কেঁদে ফেললেন । 

কষেকধিনের মধ্যেই আব্বা আলী বিদাঘ, গ্রহণ কবে রওযান। হওযাব 
জন্ প্রস্তুত হলেন। হজরত কবিম উল্লাহেব পালক পুত্র আবদুল্লাহ, হজবত 
আব্বাস আলীর সংগে যেতে ইচ্ছা! প্রকাঁশ করলেন। পুত্রের মঙ্গল ভেবে 
হজরত কবিম উল্লাহয ও হজবত মাযমুনা সিদ্দিকা, আবদুল্লাহ, ওর্কে 
,সোন্দলের প্রস্তাবে বাজী হলেন। অতঃপব হজবত আব্বাস আলী, মাতা” 

পিতা, ভ্রাতা সৈষদ শাহাদত আলী, নৈষ্ঘ হাসান আলী, সৈধ্দ মোহসেন 
অ|লী, ভগ্সিনী সৈষেদ। জযনাব খাতুনেব নিকট বিদায নিষে মোর্শেদেব 
আশ্রম অভিমুখে অগ্রসব হলেন এবং শীঘ্র হজবত শাহ জালালেব নিকট 

উপস্থিত হলেন। 
৭২১ হিজবান্বেব ৭ই ববিওল আউল তাবিখে হজবত শাহ জালাল 

রাজী, ত্বযং হজবত শাহ্ টপিষদ কবীব রাজীব উপস্থিতিতে হজবত সৈবদ 

আব্বাস আলী প্রমুখ তিনশত একজন মুজাহিদেব একটি কাকেলা নিবে 
হিন্দুস্তান অভিমুখে যাত্রা কবেন। এই কাফেলাষ আবো মুজাহিদ পথিমধ্যে 
মিলিত হন। তাদের মেট সংখ্য! দাডিষেছিল তিনশত দশ। এ সমবে 

দিল্লীর শাহী অথতে আসীন ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দিন খিলযাধী। তদেব 
দ্বিললীতে উপস্থিতিব তাবিখ ৭২২ হিজবাব্দেব ২২খে জেলহেজ্জ! । 

মোর্শেদেব নির্দেশত্রমে হজবত আব্বাস আলী দিল্লীতে হজবত আবছুল্াাহকে 

দীক্ষা দান করেন। এই সমবে হজবত শাহ জালাল বাভী হকত 
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আব্বাস আলী রাজীকে সামসুল আবেফীন ও কোতবুল আরেকীন এই 

উভযবিধ দববেশী' খেতাবে ভূষিত কবেন। 

দিল্লীতে অবস্থান কালে সিলহট-রাঁজ গোবিনোব সহিত সম্রাট বাহিনীব 
সংঘর্ষের বিষষ অবগত হযে হজরত শাহ্ জালাল সদলবলে সিলহট অভিমুখে 
অগ্রসর হন। সংঘর্ষের মূল কাবণ ছিল স্খোনকাব মোসলেম আলি 

'বোবহান্দ্দিনেৰ উপব রাজা গোঁবিন্বের অত্যাচার । প্রসমষে মেই কাঁফেলায 

আউলিষাব সর্বমোট সংখ্যা ছিল তিনশত একষটি জন।' সে যুদ্ধে বাজা 

গোবিন্দের পতন ঘটে ৷ হজবত শাহ, জালাল দিলহটেই থেকে যান। 

1আশ্রম প্রতিষ্ঠার 'পর হজরত শাহ জালাল, হজরত আব্বা' আলীর 
নেতৃত্বে দ্বাবিংশজন আউলিষাব একটি দলকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম. ধর্ম 

প্রচারার্থে প্রেরণ কবেন। সেই দ্বাবিংশজন আউলিয়াষ না 

-১৮  হজবত নৈয়দ আব্রাম আনী ব্াজী_হাড়োষা- 
১. ». মোহম্মদ শাহ্ সুফী স্থলতান » পাত্যা-হগলী এ 

৩, 52 দাবাৰ খা রাঁজী-ত্রিবেণী 

৪, »  আবছুলাহ, » . শিঙিনী 
৫ » আহমছুক্লাহ ».. আনওযাবপুব 

৬ » দ্রাউর্দ আকবব ». সোহাই 
৭ » সাফীকুল অ|লম ».. কেমিযাখামাবপাড়। 

৮১ 52 সইদ 5 শালতিয়া-নৈহাটি 

ন 52 হামেছুদ্দীন 5 মোঁগলকোর্ট 

১০, » কোববান আলী » আরামবাগ 

টি 25 মোমেুদ্দিন 5 বনডালা-বর্ধমান 

১২, »  ইলিখাস ».. আধাবমানিক 

১৩১ ». লৈষদ আব্দ,ল কাদেব »  বক্ষোপসাগবেব নিকট 
১৪, » আবছুন নঈম ৮ কোম্গব 

১৫, » আবাল অহে? , বাধগ্রাম 
১৬১ » হোসাষেন হাযদব ্ঁ পুর্ঘিষা 

» মোহাম্মদ ফাজিল + হিওলগঞ্ধ 



১৪০ বাংলা গীব সাহিত্যেব কথ! 

১৮ হজবত আবুল ফজল বাজী-_সরওব।র নগব 
১৯১ 2, আব্,ভ্রাহ আ[উধাল 22 বীবভূম্ 

২০, » মোহাম্মদ হাসান * হাসনাবাদ 

২১, » আব্দ,ল লতিক ».. সোনাবপুব 

২২ » মোহার্মদ দাযেম. ৯ ভাঁষমওড হাববাব 

, হজরত আব্বাস আলী রাজী প্রথমে চব্বিশ পরগনী। জেলার বারাসত 

ম্হকুষ(ব রায়ুকো।লা নামক গ্রামে গকপ্রান্তে এসে অবস্থান কবেন। রায়কোলা! 

গ্রামেব সম্পূর্ণ অংশের পূর্ব নাম ছিল দেবদ(সপুর | দেব অবস্থিতিব 

স্থানটি আজিও বাইশ অউলিষাব স্থান নামে প্রসিদ্ধ। এখানে তীাবা কিছু 

বাঙ্গালা ভাষা! শিক্ষ। কবেন। বহু ব্রাহ্মণ ও অব্রাক্মণ তার নিকট ইসলাম ধর্মে 

দীক্ষিত হন। সেখান থেকে তিনি আরাজপুরে আসেন এবং অবিলথে 

দেউনিযার বাঁজ। চক্দ্রকেতুব সহিত ধর্ম আলোচনাধ প্রবৃত্ত হন। দেই 

আলে|চনা-সভাষ চশ্্রকেতুব মহ্ষী কমল! দেবী উপস্থিত ছিলেন। মহিষী, 

হজরত আব্ধাপ আলীব বং, বপ, বাক্যবিস্তাসাদিতে মুগ্ধ হবে 'গোরাচাদ 

নামে সম্বোধন কবেন। আ1লোচনান্তে রাজা মন্তব্য করেন বে তাব বাজ 

রক্ষাকারী ভাটাগডেব রাজ। দক্ষিণবাষ, অতহাতীগডেব বাজ। আকানন্দ ও 

বাকানন্দ এবং গঙ্গাতীবে সাধনাবত জনৈক যে।গীববকে যদি হজরত আব্বান 

আলি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবৃতে পারেন তবে তিনিও ধর্মান্তবিত হবেন । 

হজরত আব্বম অলি আল্লাহ তালার কৃপাষ প্রথমে এক অসাধারণ 

কেরামত প্রাদর্শন কৰে যে|গীববের ইন্গিত দেবী গঙ্গাকে দর্শন কৰান। তবু 

অন্গীকারমত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না কবাধ আল্াপ্রদত্ত শাস্তি স্ববপ যোগীবর 

জীবন্ত অবস্থায মাটিতে প্রোথিত হন। প্রোথিত উক্ত স্থানটি আজিও 

যেগীপোতা নামে খ্যাত। 
| 

আশী বছৰ বয়সে হজবত গাব্ব।স আলী বাজী ওবফে পীব গোবাচদ 

রাজী সাতহাতীগডে উপস্থিত হবে জনৈক আদিবাসীব বাড়ীতে নব-নারীর 

্রন্দন ধ্বনি শুন্তে পান। তাদেব ক্রন্দনেব কাবণ অনুসন্ধান কৰে তিনি জান্তে 

পাবেন বে বাজা অ1কানন্দ-বাকানন্দ গ্ররতি বছব কালী পুজাব সঘব মৃতির 

সম্মুখে তিনজন নব অর্থাৎ বাঙ্গঘকে বলি দিষে থাকেন। সেই আদিবাসার 



গোরাচিখাদ পীব ১৪১- 
পবিবারেব তিনজন এ বছরেব প!লার বলি হতে চলেছে । তাই সেই সমযটি 

তাদেব জীবনের চবম দিন৷ পীর গোরাচাঁদ তাদেব এবং অন্যান্ত লে|কের 
নিকট ইসলাম ধর্মের মর্শকথা ব্যাখ্যা করুলেন এবং উক্ত তিনজনের জীবন 

রক্ষার্থে সহানুভূতি প্রকাঁশ কৰে কষেকজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন । 
পীর গোবাচাদ, সাথী আবদুল্লাহ ও নও-মোসলেম উক্ত আদিবাসী 

মোহাম্মদ আবেদ আলীকে সঙ্গে নিষে বাজা আকানন্দ-বাকানন্দেব নিকট 
গেলেন । তাঁদেব মধ্যে কিছু সবোঁষ কথোপকথনে পব আবন্ত হল যুদ্ধ। যুদ্ধে 

আকানন্দ ও বাকানন্দ উভযেই পবাজিত ও নিহত হুল এবং পীব গোঁবাচাদ 
নিজে গুকতববপে আহত হলেন। এই ছুর্ঘটনাব তাবিখ হল ৭৭৩ হিভ্বাবঝেব 

৭ই ফাল্গুন । সেই অবস্থায় তিনি হজরত আবছুন্তাহ, নও-মোসলেমগণ এবং 

বাবাগাপপুবেব কিছু ও কানাই প্রমুখ ঘোঁষ নন্দনগণকে অনেক উপদেশ প্রদান 
কবেন এবং ৭৭৩ হিঞরবাবেব ১২ই ফাস্তন তাবিখে ইহলোক পবিত্যাগ কবেন। 

আব,ল গফুব সিদ্দিকী সাহেব প্রদত্ত কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে পীব 

গোঁবাচণাদ বাজীব এবং পবে।ন্দভাবে আল্লাহ-মাহাত্ম্য তথা ইসলাম ধর্মেব 
মাহাঘ্ব্য বিবৃত হ'যছে। চবিভ্রাবলীতে দেব-দেবীব কোন ভূমিকা দুষ্ট হয় 
না, পীবেব অলৌকিক শক্তিৰ পবিচষ ব্যক্ত হযেছে। এককালীন নববলি 
প্রথাব যে কদর্ধ্য বপ স্থানীয় সমাজ-জীবনকে দুধিষহ কবেছিল তা এই 

কাহিনীতে পবিস্ফুট হয্ছে। তিনি মানব নামধাবী বাক্গন চবিজও চিত্রিত 
কবেছেন। সাল তাঁবিখ এবং এতিহাঁসিক ব্যক্তিগণেব নাম ধাম ও 

কার্ধ্যাবলীব সঙ্গে সংযুক্ত হওযষাষ অনেক এঁতিহাসিক তথ্য এতে পবিবেশিত 

হযেছে । তীব পু্ছকেব উপসংহাবে পীব গোবাচাদের পরবর্তীকালেব 
ইতিহাস এবং কিছু অলৌকিক কাহিনী লিখিত হযেছে। সিদ্দিকী সাহেব 
সেখানে পেযাব শাহ, গুসক্গ এনেছেন । ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মার্ড মাস "মিহির” 

নামক পত্রিকা পেযাৰ শ|হেব সপবিবাবে আছাহতা। সম্বদ্ধীব যে সংঙ্গিপ্ণ 
কাহিনী প্রকাশিত হফেছিল সে ওসন্গ উথাপন কবে আঁবছুল গবব সিদিকী 
সাহেব উক্ত পত্রিকা বিরুত বক্তব।কে সম্পুর্ণ অসত্য বলে অভিহিত 

কবেছেন। তিনি উপস-হাবে লিখেছেন, "হজবত পোব শাহ ছিলেন পাশ্লিক 

ব্যক্তি। তিনি ধর্মকে অগ্রাহ্য কবিব! দ্রনিষাঁব জন্য এমন কিছু কবেন নাই 
যাহা ছাবা তীহ।ব আম্মহত্যাব কথা বিশ্ব/স কবিতে পাবি 1” 



$৪২ বাংলা পীয-দাহিত্যেব কথা 

“্বালাগাব গীব হজরত গোরাচাঁদ বাজী” নামক পুস্তকের উপসংহাবে 

য! বর্সিত হযেছে তা প্রধাণতঃ পেযাঁৰ শাহ চবিত কথা। মহশ্মদ এবাদোর! 

বচিত "পীঘ গোবাচীদ” কাব্যে পেযাব শাহ প্রসঙ্গ নেই। খোদা নেওযাঁজ 

সাছেব তাব “পীব গোবাচাঁদ? কাব্যে লিখেছেন» 

। এই সব বাত পেষাব বাদশাকে কহিযা॥ 

দেখিতে ২ যায় গাষেব হইয| * 

পধিবাঁব সমেত কিস্তি গাষেব' হইল ॥ 

দেখিযা আলাউদ্দিন শাহ তাজ্জবে বহিল * 

এখানেও বক্তব্যের মধ্যে অসামগ্রন্ত দৃষ্ট হয়। কারণ, এই প্রসঙ্গে আকুল 

গফুব সিদ্দিকী সাহেব, পেযাঁর শাহকে অকুতদাব চিরকুমার আবেদ বলে 

উল্লেখ করেছেন। 

৪। 'চক্দ্রকেতু ও গোরা্টাদ্' নাটক 
 *চন্্রকেতু ও গোবাচাদ” নাটকেব রচষিতা মোহম্মদ হবমুজ আলি। 

বসিবহাট, মহকুমাধ হাড়োষা থানা অন্তর্গতশ ক্ববপুব গ্রামে মোহাম্মদ হবমজ 

আলি সাহেবের জন্ম। তিনি স্থানীয গোবাইনগব গ্রামেব প্রাথমিক 

বিগ্ভালষেব প্রধান শিক্ষক। অভিজ্ঞতাঁব ভিতিতে তিনি একজন হোমিও 

স্থচিকিৎসক এবং স্থাক্ষ রেডিও মেক্ানিক। হাঁডোফা অঞ্চলে তাঁব খুব 

জনপ্রিষতা আছে৷ পীব গোঁবাচদ বিষষে আখ্যান__বচযিতৃগণেব মধ্যে আজ 

(১৯৭৫ খু: ফেব্রুযাঁবী ) তিনিই একমাত্র জীবিত বাক্তি। 

মোহাম্মদ হবমুজ আলি কর্তৃক লিখিত নাটকেব লাম চন্দ্রকেতু ও 

গোৌবাচণদ। হাতে লেখা এই নাটকেৰ আকৃতি ৭? ১৬" ইঞ্চি বিশিষ্ট এবং পৃষ্টা 

সংখ্যা ১৩৫1 এটি ষষ্ঠ অস্কে বিভক্ত । দৃশ্তাবলীব বিভাগ নিকপ £ 

প্রথম অঙ্কে চাবটি দৃশ 

দ্বিতীষ , ছ'টি , 

তৃতীষ » আটিটি » 

চতুর্থ » নাটি » 

পঞ্চম » চাবটি » 

ষষ্ঠ ঞঃ তিনটি 5 



গোরাচাদ পীব ' ১৪৩ 

এই নাটকে ১৭ খানি গান সন্নিবেশিত হচ্ছে । এটি তিন-চাব প্রকারের 
বঙেব কালিতে লেগা । ভুলক্রমে দ্বিতীষ অন্ক ছু'বার শিরোনাম! দিষে 

লেখাব ফলে পঞ্চম অস্কেব স্থলে নাঁটকখানি ষষ্ঠ অঙ্কে পর্যবসিত হযেছে। 
নাটক বচনাব আবন্তে কোনু ভূমিকা, কোন কুশীলব-পরিচয লিখিত 

নেই। কেবল মাত্র, এই নাটক ছ্িতীষবার লিখবাব একটা কৈফিয্ৎ 

লিখিত হযেছে। 

নাটকেব সংলাপ বেশ নাবলীল। বাঁজ! ব| তদ্স্থানীষ ব।ক্তিব মুখেব ' 
ভাষা মাঞ্জিত এবং সাধাবণ লোকেব মুখেব ভাষা স্থানী চলতি ভাষা । 

* ভাঁষাব নমুনা এইবপ *_- 

বাজা-_এবাব ঘর্গ মর্ত পাতালেব ষত দেব দেবী আছে সকলেবই এ যাজ্ঞ 
নিমন্ত্রণ কবা হবে 

* অন্য একটি চবিত্র “হামা” বল্ছে--তাই তো, মা বোধ কবি আঁগ্ভাঁত , 
কাঁকুব খাতি দ্বেছে। তা নলি অমাদেব এবকম হবে কেন। মোদেব বল 

কুমে গেল কেনা 

এ নাটকের সংলাপে কোন কোন স্থানে অর্থ সমন্যষেব অভাব এবং 
কিছু বর্ণাশুদধিদৃষ্ট হয । গানগুলি কোথাও দেহতত্ব বিষষক, কোথাও বাঁ লঘু 
হান্ত-বস মিশ্রিত। এক তোত্লা! সৈনিকেব ভাষাষ কৌতুক স্থাটিব চেষ্টা 
হযেছে । স্বগতোক্তি সংস্থাপ7 নাটকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ 

চন্দ্রকেতু ও গোবাট।দ নাটকেব সংক্ষিপ্ত কাহিনী £-- 
বাজা চন্দ্রকেতু সাডন্ববে চণ্তীর পূজার আষে!জন কবেছেন। জামাতা 

ববাহ ও কন্যা খনা গণনা কবে তাঁব অমন্ধলেৰ যে ইঙ্কিত দিষেছেন তা 

নিরসনেব জন্যই এই পুজাব বিশেষ প্রযোজন। দেশে সাধাঁবণ মাহ্ষও ' 
অনুরবর্তী সেই বিপদেব আশঙ্কা বিষাদ-মগ্ন। - 

পীর গোবাটা্দ যে এতদ্ অঞ্চলে এসে অলৌকিক ক্রিষাঁঁকলাঁপের পবিচষ 
দিতে আবস্ত করেছেন তা ব্টনা হযে গিষেছে। রাজা চন্দ্রকেতৃব কীব 

সেনানী হামা ও দামাঁব শাবীবিক বল তিনি কৌশলে হুব্ণ কবলেন তাও 
প্রচাবিত হযেছে ।- ব|জা উদ্িগ্ন হযে নিজে গোবাঠাদেব অলৌকিক শক্তিব ' 
পবিচষ নিতে চাইলেন । উভযেব মাহিয়া গ্যারি বাজা 

তাব শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ ও উপহাস কব্লেন। 



১৪৪ 2 বাংল! পীর সাহিত্যের কথা 

গ্দাতীবে সাধনারত এক যোগীববেব সহিত পীবেব সাক্ষাৎ হল। উভয়ের 
মধ্যে আরম হল বাগযুদ্ধ। অবশেষে যোগীবব পবাজব দ্বীকার কবৃলেন। 

, পববর্তী ঘটনায পীর গোবাটাদ তাঁব অলৌকিক শক্িবলে রাজ-প্রাসাদেব 
লোহার প্রাচীরে চাপা ফুল ফুটিষে দিলেন। তবু বাজ! গোবাচাদের নিকট নম 
হলেন না । উপবস্ত প্রহবী দ্বারা তাকে বেঁধে তিনি রা'জসভাষ আনাবাব ব্যবস্থা 
করুলেন। প্রহবী তাৰ আদেশ পালন কবৃতে সমর্থ হল না। বাঁজা তখন 
ডেকে পাঠালেন হামা-দামা নামক তাঁব বিখ্যাতি বীব সেনানীঘষকে। হামা 
দাম? পূর্বেই বলহীন হে পভাব তাবাও বাজ-আদেশ পালনে সঙ্গম হল না। 

বাজ! চন্দ্রকেতু ও পীব গোঁবাচীর্দেব মধ্যে যুদ্ধ আঁবস্ত হল। গীবেব 
অলৌকিক শক্তিতে বাঁজাঁব আনীত পাষবা তাঁব কাচ থেকে যুক্ত হযে উডডে 
চলে গেল রাজপ্রাসাদে । সেই পাষবা দেখে পবিবাঁরেধ সকলে চিন্তা করল 

যে বাজ! বিপদদাপন্ন হযেছেন। অতএব তাঁবা পূর্ব সংকেত মতন পার্শব্তা 
কাঁলীদহে ডুব আত্মহত্যা কবুলেন। বাজা যুদ্ধে জবলভি কবে ফিবে এসে দেখেন 
প্রাসাদ জন-মাঁনব-শূন্ত | কেবল পৃজাবিনী এক বৃদ্ধা জীবিত আছেন। সেই 
করণ দৃশ্ত দেখে বাজা পুনবাঁধ গোবাচীঁদকে আক্রমণ কবুতে ছুটে এলেন। 
কিন্ত ততঙ্গণে গীব গোবার্ট[দ অদৃশ্য হবে গেছেন । বাজা ছুঃখে অভিমানে 

সেই কালীদহে ডুবে নিজেও আত্মহত/ কবুলেন। 
গীব গোঁবা্টাদ এবাৰ কালু, কিন ও আঁবো! কিছু লোঁককে ইসলাম ধর্মে 

দীক্ষিত কবে দর্সিণ দেশেব দিকে অগ্রসব হলেন? 

মোহাম্মদ হবমূজ আলি সাঁছেব বচিত নাট্য-কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে গীব 

গোবাচাদ চবিভ্র মাহাঘ্ম্য বর্ণিত হযেছে, কিন্ত পবোক্ষভাবে আল্লা, তথা 
ইসলাম ধর্স-মাহাঘ্ব্য কথা বর্ণিত হবেছে। এতে ছোট অনেক চবিত্র এবং 

অনেক কাহিনী পবিবেশিত দেখ। যাব । এতে পাশাপাশি কষেকটি অলৌকিক 

কীর্চিকথ! এবং বেশ কষেকটি বাস্তব ঘটনাব বিবব্ণ আঁছে। দবিদ্র মধ্যবিভ 

সংসার জীবনেব চিত্র এই নাটিকেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ঘন ঘন গাঁন 

পরিবেশিত হওবাঁধ বুঝা! ঘার গ্রামে গচলিত হাত্রা ঢঙে নাটকখানি লিখিত। 

উপকাহিনীতে ভাঁবাক্রান্ত হলেও মূল কাহিনী লক্ষ্যচ্যুত হুবে বস ভঙ্গ কবেছে 

এমন মনে হষ না । উপযুক্ত ব্যক্তিব মুখে উপযুক্ত ভাষা প্রদত্ত হওযাঁঘ চবিত্রগুলি 

যেমন পরিস্ফূট ভষেছে, সমাজ চিত্রও তেমন স্পষ্টভাবে অদ্ধিত হুবেছে। 



গোরাচাদ পীর ১৪৫ 

শেখ আব.র রহিমেব সম্পাদনাষ ১৮৯২ খৃষ্টানদের মার্চ” মাসে প্রকাশিত 

'মিহির' নামক পত্রিকায় পুবাতত্ব বিভাগে “হাডোয়া শীর্ষক রচনাংশে 

প্রকাশিত কাহিনীটি এরূপ ৮ 

চব্বিশ পরগণা জেলাব অন্তর্গত বসিরহাটি মহকুমার এলাকাধীন একা 
গ্রাম হাড়োয়া , ইহা বালা পরগণার মধ্যে অবস্থিত। এখানে প্রতি বছর 
গীর গোবাচাদ সাহেবের সম্মানার্থে ১২ই ফান্তন থেকে ১০1১২ দিন স্থায়ী একাটি 
স্ুবৃহৎ মেলা হযে থাকে। প্রায় ৬০* বছর পূর্বে ইসলাম ধর্মপ্রচারক গীর 

গোবাটাদ সাহেব এই স্থানে এসে উপনীত হন। জনশ্রুতি আছে যে, এই 
পবিত্রাজ্মা মহাপুরুষ একটি মাত্র ভৃত্য সমভিব্যহারে পদ্মাতীরবর্তী বালাপডা 

পরগণায় এসে ব।জ! উপাধিধারী চন্ত্রকেতু নামক মমৃদ্ধিশীলী একজন গোঁড়া 
হিন্দ্বজমিদাঁরের বাডীর সন্নিকটে উপনীত হন। পীর গোরাটাদঃ চন্দ্রকেতু 
রাজাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য অনেক চেষ্টা কবতে লাগলেন । এভন্থ 
তিনি রাজার সম্মুখে কতকগুলি অলৌকিক কার্ধযও সম্পাদন করুলেন। যেমন 
লৌহনিগ্সিত কলাকে প[কা-কলায় পরিণত করণ ও লৌহনিগ্সিত বেডায় চম্পক 
পুণপ গ্রস্মুটিত করন। এতদভিন্ন তিনি বিরজা নামী রাক্ষলীর দ্বারা হত একটি 
্রাক্মণের জীবন দান করেছিলেন । যা হোক, এঁ সকল অলৌকিক ঘটনাতেও 
চন্দ্রকেতৃর অন্তর থেকে হিন্দুধর্মেব সত্যতার ভাব কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি । 

এব পর পীব স।হেব হাতিয়াগড় পরগণায় গমন করেন। সে স্থান রাজা 
মহিদানন্দের পুত্র আকানন্দ ও বাকানন্দ শাসন কবতেন। সেই রাক্তা প্রতি- 

বছর তার একজন প্রজাকে নরবলি দিতেন । পীর সাহেব যে বছর সেখান 
উপনীত হন সেই বছব রাজার একমাত্র মুসলমান প্রভা যোমিনের 'বলি' 
হওয়াব পালা পডেছিল। পীব সাহেব তা শুনে শ্বধর্মাবলম্বীর অ[সন্গ বিপদ 
দেখে নিজেই তার পবিবর্থে রাভ-সকাশে উপনীত হলেন । বাঁভার অভিলাষ- 
অন্য।য়ী কার্ধ।কবনে অহ্ীকৃত হওযার তাব সঙ্গে যু উপস্থিত হল। খেই 
যুদ্ধে বাক!নন্দ নিহত হন। আকানন্দ ভ্রাতাৰ মৃতুযস'বাদ শ্রবণ করে 
অন্রশস্ত্ে যসজ্চিত হযে পীরের বিহঙ্ছে যুচার্থে বহির্গত হলেন সেই যুদ্ধে শী 
সাহেব 'জকানন্দের হাতে ভন্লানকক্ষপে আহত হলেন লিক সই হাতত 

অঃরোগ্যার্ধে তিনি তাবু কত্যন্দে লযেশটি পল আহত ধ্যশ্েশে) যে 
সত্য কোথাও পালে সুহান পেল না) কটি অঙ্গে তে হাতিচাশছ 

এ হত 



১৪৬ বাধন! গীর সাহিত্যের কথা 

পরুগ্ণায়, পান কখনও জন্মে না এবং আবো লক্ষণীয বিষয় হচ্ছে যে. এ স্থানে 
আজ প্র্া্ত কেউ পানের চাষ কবে না। তখন প্রীর সাহেব নিবপায় হয়ে 
হাভোা থেকে ছু'কোশ দৰে কুলটিবিহাবী নামক স্থানে গমন করেন।- ভর 
ভৃত্য সেখানে তাকে একাকী রেখে-চলে গেল্.। কথিত আছে, নিক্টবর্তী 
ফলের অধিবাসী, কিছু এবং কালু ঘোষেব একটি ছগ্ধবতী গাভী প্রত্যহ তথায়. 
এসে লীব সাহেবকে দুগ্ধ পান্ করিয়ে যেত। যদি এ গাভীটি অলক্ষিতভাবে 
ক্রমাহ্য়ে ৬দিন তাকে ছুপ্- পান করাতে পারত, তাহলে তার. বাচবার 

সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত ৪দিন প্য্ত গাভীদোহন কালে ছুধ না।পাওযাষ কিন্ত 
ও ক্যালু ঘোষের ,মনে সুন্দেহু, উপস্থিত হওযাষ অনুসন্ধানে তাঁবা জান্তে 
পার্ল, যে গাভীটা পীব সাহেবকে ছুধূ পান: কবিষে থাকে। পীব সাহেব তা 

জান্তে পেরে নিশ্চিত হলেন যে, তব সৃত্যু নিকটবর্তী হযেছে। তখন তিনি 
গোষ্যাাঘযকে অন্থবোধ কবলেন ফেন, তীর মৃত্যুর পব যেন তারা" মুসলমান 
রীতি অহুসাবে-তাব অস্্েষ্ক্রিয়া সম্পাদন করে। যা হোক, অচিবে শর 
জীবন বাফু বহির্গত হল এবং ১২ই.ফান্তন উক্ত গোষালাঘয তাকে হাড়োায় 
সমাধিস্থ কব্ল। - একব্যক্তি গোষালামষেব এসব কাজ লক্ষ্য কবে তাদেবকে 

উপহাস কৰত ও জাত্চ্যিত করাব ভব দেখাত। একদিন তাবা সেই ব্যক্তির 
উপহাসে অধৈরধ্য হযে ক্রোধবশতঃ তাকে হত্যা কবল। এজন্য তারা গৌঁডের 
সবার আলাউদ্দিনের নিকট বিচারার্থে প্রেরিত হল। এদিকে কিন্ধু ও 
কালুব স্ত্রী্ধ-পীব সাহেবেব সমাধিস্থানে গিষে নিজেদের বিপদের কথা বর্ণ] 
কবুলে পীরসাহেব, হঠাৎ সমাধি থেকে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ গৌডে গমন 
করে উক্ত ভ্রাতাযকে ধিপদদ হতে মুক্ত কবূলেন এবং ভাদেবকে সঙ্গে নিয়ে 

তাদেব-গৃহে প্রত্যাবর্তন করুলেন। পীব সাহেব এ পর্যন্ত বাঁজা চন্দ্রকেতুকে 

শাসন কবাব বিবষ বিস্বৃত হননি॥ তিনি দ্বিতীযবার গেঁডে গমন করতঃ 
গীব শাহ্ নামক এক, ব্যক্তিকে বাঁল।গুব শাসনকর্তা নিযুক্ত কবে পাঠান।. 
এই নব-শ!সনকর্তা বালাগডায উপনীত হযেই চন্্রকেতুকে ডেকে পাঠ।লেন। 

চন্দ্রকেতু সে আদেশ শিবোধার্য করে পীব সাহেব কাছে ঘেতে মনস্থ কবুলেন » 
কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপদের আশগ্কায তিনি একজোভা সাবস পাখী সঙ্গে নিলেন। 

তিনি তাব পবিবাববর্গকে বলে গেলেন বে, বদি তাঁর ভাগা মন্দ হয তবে সেই 

সারস পাখী ছুটিকে ছেডে দেবেন। পাখী ছুটি ঘরে ফিরে এলে বুঝবে যে 



শ 

গোরাটাদ পীর ' ১৪৭, 

তার সমূহ বিপর্দ উপস্থিত এবং টি? বিডারাগিনি ধ্বংল প্রান্ত হবার, 
12 
বিডির 

পাখী ছুটিকে ছেড়ে দেন। পাখী ছটি গৃহে প্রত্যাবর্তন করা মার তার 
পরিবারস্থ সকলে জলমঞ্ হলেন । পরিশেষে রাজা! চন্দ্রকেতু মুক্তি লাভ”কবে 
গ্রহে ফিবে আসেন এবং ছুঃখে" শোকে অভিভূত হয়ে সিরা 
আত্মীয়-্বজনেব অহ্সরণ কবে আত্মহত্যা কবেন! 

পীর গোবা চাদের মমাধি-স্থানের নাম 'হযেছে হাড়োয়! । ধান 
হাড়, সমাধিস্থ বেছে বলে এইৰপ নামকবণ হয়েছে। এইখানে ফাস্তন মাসে 
১২1১৪ দিন স্থায়ী একটি হুবৃহৎ মেল! হয ।' অনেকদিন পর্্যস্ত কালু ও কিনতু 
ঘোষের বংশখবগণ এ মেলাব উপসত্ ভোগ করেছিল। অবশেষে যখন, তাদের 
বংশ লুপ্ত হযে গেল, তখন থেকে সমাধি-মন্দিবের ভাব মুদলমানদিগের হাতে 
টে হযেছে। স্থবাদার আলাউদ্দিন এ সমাধিমন্দিবের ব্যয নির্ধাহার্থ 
৫০* একব ভূমি নিফব দান কবেন কিন্তু এখন কেবল এঁ ভূমি নামেমাত্র 
সমাধি মন্দিবের ব্যয় নির্বাহার্থ বষেছে । £ 

প্রা এক শত।বী কাল ধবে পীব গোরাটাদ-মাহাত্ দলিত সাহিতা 
রচিত হযেছে । খোদা নেওযাজ সাহেবের কাব্যের রচনাকাল ১৮৭১ খুষ্টাঝ 
কেহ'বলেন এই কাব্যের রচনাকাল আঙ্মানিক উনবিংশ শতাবীব শেষার্ধ 
বা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।২৬ কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা সাহেবের 
কাব্যেব রচন।কাল ১৯১১ খুষ্টান্বের ২৪ শে ফাস্তুন। মূলতঃ এই কাব্য-কাহিনী 
পারশী ভাষায লিখিত ছিল বলে তিনি ভূমিকায উল্লেখ করেছেন! তিনি 
আবে! লিখেছেন যে, তীর পূর্বপুকষ মুনশী বাসারত হোসেন এই পুস্তকের 
বছল প্রচারেব জন্য শেখ লাঁল'ও শেখ জয়নদ্দি সাহ্ব,কর্তৃক বাঙ্গালা মুনলমানি 
ভাষায় পা্টালী ছন্দে অহ্থবাদ কবান। পবে কৰি মোহাম্মদ এবাদোল্লা সাহ্ব 
নিজে সেই অনুবাদেব নকল পুভ্তক থেকে চবিবশ পরগণাব চলিত বাঙ্গালা 
ভাষাষ এই পুস্তকখানি রচনা করেন। 

আব,ল গফুর সির্দিকী সাহেব রচিত গ্রন্থের রচনাকাল উক্ত গ্রন্থে লিখিত 
নেই। পুস্তকে ভূমিকা খেকে জানা যাষ যে তা ১৯৪৭ খুষ্টাের $৫ই 
আগষ্টেব পরবর্তীকালে বচিত। তবে এই কাঁল ১৯৫০ ৃষ্টাব্েব ২রা এপ্রিলের 



১৪৮ বাংল! পীর-সাহিত্যেব কথা 

পরে নয়। কারণ প্রথমতঃ গ্রন্থথানি কলক।তা থেকে প্রক!শিত হয়েছিল 
এবং দ্বিতীয়তঃ আব্দ,ল গফুর পিদদিকী সাহেব পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ববন্ধের 
57894 
(এপ্রিল তারিখে | ,- টু 

- মোহাম্মদ হমূজ আলী সাহের লিখিত নি ও গোরাটশাদ' নামক 
নিবি নাটকের রচনাকাল মূলতঃ ১৯৪৪-৪৫ খুষ্টাব্ব বলে তিনি উন্নেখ 
কবেছেন। তিনি আরে! উল্লেখ করেছেন যে মূল বইখানি অভিনীত হওয়ার 
পর হারিয়ে যাঁওয়াষ কিছু লোকের উৎসাহে তিনি নতুন করে, ১৯৬৬ 
ৃষ্টাব্বের ১২ই ফাত্তন .তারিখে লিখতে, আরম্ভ কবেন। শেষ করার 
তারিখ তার স্মরণ নেই, তবে তিনি বলেন যে নাটকখানি অল্প কয়েরুদিনের 
মধ্যেই লিখেছিলেন । 

. , নিম্নলিখিত পত্রিকা বা পুস্তকে পীব গোবাঈদ- সম্বন্ধীয় কাহিনী র 
মলোচন! লিপিবদ্ধ রয়েছে »_- 

১, মিহির পত্রিক] £ মার্চ ১৮০২ খুষ্টাবর 

২, ১৯১৪ খ্ষ্টাব্ধে প্রকাশিত বাংল! গেজেটে এল্ এস্ এদ্ 

_... ওমালী সাহেব লিখিত বিবরণ 
৩, যর্শোহব ও খুলনাব ইতিহাস £ সতীশচন্দ্র মিত্র 
৪, সত্প্রকাঁশ (বারাসত থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা) ১৯৬৯ 

,. শ্ডিসেম্বর, 

, €?+ কুশদহ পত্রিকা £ আশ্বিন ১৩১৮ ব্লাব্দঃ 
৬, কুশ্রহের ইতিহাস £ হাসিরাখি দেবী, 
৭, বাংলা সাহিত্যেব কথা (২য খণ্ড) £ ডঃ মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, | 

- আঁবাুল গফুর সিদ্দিকী স|হেব নিয়লিখিত পুথিগুলির তথ্যকে ভিত্তি করে 
তাব.প্বালাও!র পীর হজরত গোরাটাদ ব|জী” নামক গ্রন্থ লিখিত বলে উল্লেখ 
কবেছেল »_ 

১, সিবাতে হজরত অহেদী : আবা.ল অহ্হেদ £-হিজবী ৮ম শতাব্দীতে 
রচিত 

॥ স্থুলতানগুল আউলিষ! £ শ!হ সুফীন্লতান £ 
হিঃ ৮ম শতাব্দীতে রচিত 

২): 



, গৌরাচাদ গীর ১৪৮ 

৩, শহীদ হজরত আব্বাস আলী £ আহম্মদ শাহ £ ৮৫৪ বঙ্দান্বে রচিত 
ও, রর হী শাহ ইমাম উদ্দিন £ ১*ম বাংলা শতাবে *. 

৫১ & অক্তাত £১১শ ». ৮৮ 

* ৬) সি ১ ২০শা % ৪ ঞ 

শ নিহিত নৈয়ামতুল্লাহ, £ % 2 ৮ 

৮, বাইশ আউলিয়ীব, উিতিঃ দামনুল হক ই বিষ্ুপদ চট্টোপাধ্যায়) 
ৃ ঃ৯ম বাংলা শতাবে বচিত 

' ৯, আদমখোর আকানন্ঈ-বান্ণানন্দ £অব,ল লতিফ £ ৯ম বঙ্গান্ে ॥ 

১০১ শিরাতে হব আবদুম্াহ' £ হজরত আবছুলাহ ঃ 
“৮ম হিজবী অবে রচিত 

১১ হুজরত শাহ, সোন্দলেব প্বিঃ -মুনশী কাশিম উদ্দিন £ 
১*ম বাংলা শতাব্ে রচিত 

১২, তরিকাষে কাদেকীয়া ও পীব গোবাচাদের প,থি £ ওমর আলি 

(হিন্দুনামূ রামলোচন ঘোষ ) £ ৯ম বাংল! শতাবে রচিত 
১৩, বাদশাহ আলাউদ্দিন ও পেযার শাহেব পুঁথি ই মোহাম্মদ , 

আবদুল বাবি £ ১*ম বাংল! শতাব্দে রচিত 

বলা বাহুল্য, উপবোক্ত তেরোখাঁনি পুঁথিব সন্ধান আজো! পাওবা যায় নি । 
শেখ লাল ও শেখ জয়নদ্দি-অনুদিত-পুঁথিও আর প্রাপ্তব্য নয। অবশ্ত তার 
অংশ বিশেষ ও তার কিছু আলোচনা ডঃ মৃহন্মদ্দ শহীদুল্লাহ, সাহেব বচিত 
বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ( দ্বিতীষ খণ্ড) গ্রন্থে পাওয়া যায মাত্র। 

পীব হজবত গোবাচাদ রাজী কোন সম্ষে এদেশে এসেছিলেন এবং এতন 
অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচ/ৰ করেছিলেন তাব সঠিক কাল নিবপণ কবা। দুম্সাধ) । 

শামনুব রহমান চৌধুবী লিখেছেন ” “ভারত সম্রাট গিয়ানুদীন তোগলকেব 
রাজত্বকালে (১৩২০-২৪খ্:) ১৩২১ থৃষ্টাবে ইনি স্বীয় পীব শাহ, হ।সানস5 
দিল্তীতে আগমন করেন। অতঃপর বিদ্রোহ দমনার্থ সম্র/ট গরয়ান্ুদ্দীন খন 
বন্দদেশে অভিযান করেন (১৩২৩ খুঃ) দববেশ আব্বাস আলি মন্ধ।ও সে 
সময়ে সম্রাটের অভিযাত্রী বাহিনীব সঙ্গে এখানে অ1গমন কবেন " ২ 

আবছুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবেব বক্তব্য অন্থ্া্ী পীর শাহ ভালালের 
সঙ্গে পীব গোবাচ?দৈর দিললীশহরে আগমন-কাল ৭২২ হিজবী/র ২২শে 



১৫০ বাংলা গীব,সাহিত্যেব কথ! 

জেলহেঞ্জা। তাঁর মতে তখন দিল্পীব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সা 
আলাউদ্দিন খিলজী। .এবিষয়ে মতভেদ আছে। কারণ, স্তাব যছুনাথ 
সরকাব লিখেছেন যে আলাউদ্দিন: খিল্জীব রাজত্বকাল ৬৯৫ থেকে ৯১৫ 

হিজরী পধ্যন্ত 15» আব্দুল. গঞ্চুব, সিদ্দিকী সাহেব আরো, লিখেছেন যে 
অলাউদ্দিন খিলজীব আদেশে পীর শহজালাল দিলহট-রাজ গেঁব গোবিন্বের 
বিরুদ্ধে সৈন্যবাছিনীর সন্্রে দিলহট অভিমুখে যাত্রা! করেন।- সেখানে তাঁর! 
সশ্মিলিতভাবে বাজা গোবিন্দকে পবাঁজিত ও নিহত করেন। পীর শাহ- 
জালালের দলের সহিত পীর গোবাচাদও ছিলেন। আলাউদ্দিন থিলজীর 
মৃত্যুর তারিখ ১৩১৬ থ্ুষ্টাব্ের. ২র! জানুয়ারী ৪৯ স্ৃতবাং ৭২২ হিন্তরী 

হিজরী (আহ্মানিক ১৩২২ খু ষ্টার্ব) বা তাঁর পববর্তী কালে নিশ্চয়ই মৃত 
আলাউদ্দিন আদেশ দিতে পারেন না। এবিষষে আচার্য -স্তার যছ্নাথ 
সরকারের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য *__ 
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গৌঁরাঁচদ পীব ১৫১ 
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যশোহব-খুলনাব ইতিহাস লেখক সতীশচন্ত্র মিত্র মহাশঘ লিখেছেন থে, 

১২৩০-৩৩ খুষ্টান্বে ইন্জুল মুলক আলউিদ্দিন জানী নামক জনৈক যুসলম/ন 

শাসক এতদ্ অঞ্চলেব শাসন ভাব পরিচালনা কবতেন ৷ তাব সমবেই বর্তমান 

বাবামত মহরুমাব অধীন দেউলিযা গ্রামে রাজ। চন্্রকেতু বাস করতেন। 

ডঃ আবুল কবিম লিখেছেন ০৪৯১৮ হিজরী/১৫১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এবং 

সিলেটে প্রাপ্ত সবলতান আলডিদ্দীন ছসেন শাহেব সমঘের আর একখানি 
শিলালিপ্িতে শাহজালাল সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যায। শিলালিপিখানি 
মোহাম্মদের পুত্র শষখ-উল-মশাযেথ ম্থহম শ্যখ জালাল €মাজারবদেব 
সন্দানে উৎসর্গ করা হবেছে এবং এতে আরো জানা যায যে, ৭*৩ হিজরী! 
১৩০৩ খু ষ্টাবে ন্থুলতান শমস্ উদ্দীন ফিরুজ শাহেব সময সিকান্দব খান গাজীর 

হাতে গিলেট ইসলামের (মুসলমানদের ) অধিকারে আসে । ৬, . - 
অতএব দেখা যাচ্ছে, পীর শাহজালাল সিলেটে গমন কবেছিলেন ৭০৩ 

হিজবীব পর | এই সমষে যে দিল্লীতে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজী অবিষ্ঠিত 
ছিলেন তা এঁতিহাসিক সত্য । ৭১৫ হিজরী বা ১৩১৬ খ্ষ্টান্দেব পর 

আলাউদ্দীন খিলজী জীবিত ছিলেন না তাও এঁতিহাসিক সত্য । স্থৃতবাং 
আব্,ল গঞ্ষুব সিদ্দিকী সাহেব প্রদত্ত তথ্য অন্বাষী একথ! স্বীকৃত নয় যে পীব 

শাহজলাল ও ভার অন্যতম সাথী পীব গোবাচাদ বাজী ৭২২ হি্রবীতে 
দিল্লীতে আগমন কবেছিলেন। সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অন্যাষী যদি 
গ্বীর গোবাঠা্ এদেশে গীব শ।হজলালেব সঙ্গে এসে থাকেন তবে তা ৭০৩ 

হিজরীব সমসামধিক কাল বলে ধরা বায। 

কুশদহ পত্রিকা ১৩১৮-এর ৬ সংখ্যায় আছে” পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে সৈয়দ হুসেন শাহ. গৌড়েব বাদশাহ হুইলেন | . গোবাগভি বা 
পীর গোবাচাদ হিজলীব মুসলমান সেনাপতির পুত্র” 

এ বক্তব্যেষ পক্ষে কোন দিক থেকে সবর্থন পা ওঘ। যাব না । 

পীর শাহ জালালের অঙ্গমতি-স্থত্রে গীব গোবটাদ দদিণ-পশ্চিম বর্ছে 

বাইশ আউলিয়া অন্যতম এক ইসলাম ধর্ম প্রচক্ক হিস।বে অ।»মূন 



১৫২ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

করেছিলেন বলে ধবলে তীর বঙ্গে আগমন কাল খ্ষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বা শেষাধে” বলে অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক । 

১৩৬৫ বাধে প্রকাশিত “নেদায়ে ইসলাম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 
পীর শাহ জাললেব জন্মসাল ১৩২২ তু ষ্টাবব লিখিত আছে। 

ধ্ুন্দরবনেব ইতিহাস"-লেখক আবুল ফজল মহম্মদ আব্দলও, পীর শাহ 

জাল/লেব জন্ম তাবিখ ১২৫৫-৯৯ খুষ্টাব্ব থেকে ১৩৪৬-১৪৭ খুষ্টাব্ব বলে 

উল্লেখ কবেছেন। 

সেক স্তভোদা গ্রস্থেব ভূমিকায় ভঃ স্বকুমাব সেন বলেছেন,_-“1:18 
51510001088 81091910017 & [71000086870] 14001070060 81) - - ৮ 

ওআবছুন করিম লিখেছেন,_্চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি -সময়ে 

€১৩৪৬ খৃষ্টাবে ) মরকো দেশীয় মুদলমান পরিব্রাজক ইবন্ বতুতা বাংলাদেশ 
সফর করেন এবং কামবপের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে (অর্থাৎ সিলেটে ) 'এক 

দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ কবেন। তিনি বলেন যে, তিনি শয়খ জালাল 

তববেজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম শয়খ, জানাব- 

উদ্দীন 'তবরেজী এবং শাহ জালালের অভিন্নতা সম্পর্কে বিতর্কের চন! 

ক€বন.। ইবন্বতৃতাকে অবলম্বন করে কোন কোন আধুনিক পঞ্ডিত মনে 

করেন যে শয়খ জালাল উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জালাল এক ও অভিন্ন। কিন্ত 

আমরা মনে করি যে, শয়খ জলাল-উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জলাল উদ্দীন 

ভিন্ন ব্যক্তি এবং তাদেব জীবৎকাল প্রায় একশত বৎসরের ব্যবধান 1৯৯ 

অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন লিখেছেন, -পন্থৃহরববর্দীযা! সম্প্রদায়েব মখদুম 

শখ জালাল মুজর' ইবন্ মুহম্মদ কুন্য়া'ঈ তুর্বস্থানজাত বাখ|লী ছিলেন 

বলে কথিত। তিনি বর্তমান তুবস্কের কুন্ইম্বা শহব থেকে ইসলাম প্রচার ও 

জিহাদে অংশ গ্রহণ উদ্দেশ্ে পাক-ভারতে আগমন করেন এবং ৩১৩ জন 

দূরবেখসহ সিলেট অভিযানে যাত্রা করেন। তিনি ১৩৩ খুষ্টাবে সিলেট 

জর কবেন। মতান্তবে তিনি ইয়মন দেশেব অধিবাসী ছিলেন । 

অতএব দেখা যাচ্ছে পীর শাহজালাল, পীব গোবাটাদ প্রমুখের এদেশে 

বে ধর্মপ্রচার কাহিনী এঁতিহাসিক মর্যাদায় উন্নীত, তা শ্তার যদুনাথ সরকারের 

ভাবায় “1159 15£900095 8000087)6 0£ 6119 11051107 90700069% 37) 
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গোরাাঘ পীর - ১৫৬ 

লীর হজরত গোরা্টাদ বাজীর ন[মে ছুইগ্রকার লোককথ! আছে। যখা”_ 

১। লিপিবদ্ধ লৌককথা ও ২। প্রচলিত লোককথা! যার কয়েকটি -এখানে 

সংকলিত হল। 

লিপিবদ্ধ লোকবথা প্রধানত: বিভিন্ন কাব্যে.বা জীবনী স্তকে লিখিত 

রয়েছে। প্রচলিত লোককথার ভিন্ন ব্যাখ্যা কারো! কারো মুখে শোনা যায়। 

ব্লা.বাহুল্য যে, এইসব লোকফথার বাণ্তবিকত। ও যৌক্তিকতা। নির্ধারণ করা 

অসম্ভব এবং আমাদের আলোচ্যবিষয় বহিভূত। ০০০ 

এইরূপ ১ . 

১। মারী-জোল _কৌক-জোল 

মায়ী শব্ের অর্থ মা, জোল শব্ষের অর্থ জল! জায়গা! এবং কৌক শবের 

অর্থ কোমর । নি বাহারিকহলিটি জনের ভরি 

সেরার হয 

হামা ও দামা নামে ছুই সহোদর অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী, 
ছিল। অনেকে বলেন--ওদের ভাল নাম ছিল হামু মুখোপাধ্যায় ও দাম 
মুখোপাধ্যায়। ভার] রাজা চন্্রকেতুর প্রজা ও যোদ্ধা। রাজা চন্দ্রকেতু ও 
পীর গোরা্টাদেব মধ্যে ধর্ম বিষয়ে মত বিরোধ দেখা! দিল এবং এই 
বিরোধ থেকে উৎপন্ন হল দৈহিক যুদ্ধ। গোরা. দেখলেন, চন্দ্রকেতৃকে 
পবাস্ত কর্তে হুলে প্রথমে রজার প্রাসাদেব নিকটতম স্থানের প্রহরী যোদ্ধা 
হামা-দামাকে পরাস্ত কর! দবকার। গোবাাদ সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসব না হয়ে 

হামা-দামাকে পরাভূত কর।র রহস্য কৌশলে জেনে নিষেছিলেন। রুহ্স্তটী 
এই যে হামা-দামার আহার্ধ্য "আগ-ভাত' যদি কেউ সংগ্রহ করে শ্বেত কাককে 
খাওয়াতে পারে তবেই তাবা শক্তিহীন হুয়ে পডবে। গোরাচাদ তার সাথী 
সোন্দলের সহায়তায় হামা-দামার বৃদ্ধা মাতার কাছ থেকে কৌশলে নেই 
'আগ-ভাত' সংগ্রহ করে এনে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার কবুলেন। ফলে 
কর্মরত হাম/দাম! অকস্মাৎ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তাবা তাদের মাকে 
সাবধান করে বেখেছিল, তবু এরূপ শক্তিহীন হয়ে পড়ায় তাবা বুঝতে পাব্ল 
যে তাদের মা নিশ্চয় কোন ছুশমনকে “আগ-ভাত' দিয়ে ফেলেছে। তারা 



১৫৪. বাংলা গীর-মাহিত্যের কথ। 
মায়ের প্রতি গে দ্ধ হে বাভীতে দিবে বৃদ্ধাকে বোম হার ক করে! যাঁৰ 
ফলে বৃদ্ধার মৃত্যু ঘটে । ' 

বীর হায/-দামাব জননীও ছিল বীরাঙ্গনা। বিশালকায়া সেই বৃদ্ধাকে, 
ত্ুদ্ধ হাঁমা-দ[মা, চুলেব মুঠি ধরে হেঁচডা-টানা কবে নিষে যাবার সময় সেই 
বীরা্গনাব'দেহভারে যে গভীব থাত মাটিতে হুট হয়েছিল আজো তা মায়ী 
জোল নামে খ্যাত। সেই বিশাল দেহ টেনে নিষে বাবার পমষ পথে এক 
স্থানে তারা বিশ্রাম করেছিল। বিশ্রামের দমধে বৃদ্ধার কোমরের হাডের 
চাঁপে একটি গভীর খাদের স্থষ্ি হয়। কোমর বা কৌকের চাপে স্থ্ট. খাদ 
বা! জোলকে আজিও লোকে বলে কৌক-জোল। 

২। সাক্ষী গ্রেতুল গাছ 

, বারাসত শহবের অনতিদৃবে চনদনহাটি মৌজায একটি বহু পুবাতন 
তেল গাছ তার ভরানীরণ চ্োযা নিবে আজে। দডাযমান আছে। এখানে 
এককালে এক বিশাল পুকুর ছিল] পুকুরটি এখন প্রায় মজে এসেছে। 
এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। স্থানটি পীর একদিল শাহের 
আস্তানা থেকে মোটেই দুরে নব। পীর গোরাষ্টাদ তার ঘোভায় চেপে এসে 
পীব একদিল শাহেব সঙ্গে 'মোলাকাৎ কব্তেন। এই ঠেঁতুল গাছের তলায় 
বসে উভযেব মধ্যে দীর্ঘক্ষণ নানাবিষষে আলোচনা হত। পীব গোরাচাদ তাঁর 
ঘোঁড়াটি বেধে রাখতেন এঁ তেঁতুল গাছে সেই বলবান ঘোড়াৰ বন্ধন-রশি 
টানাটানির ফলে তেঁতুল গাছেব গাষে গভীর দাগ স্থষ্টি হবেছিল। পীব 
গোবাচাদ ঘতব|র এসে এ গাছে ঘোডাটি বেঁধে বাখতেন ততবাব গাছেব 
গাষে বশিব দাগ আঁবে। গভীব হত। সে দাগের চিহ্ন আজিও (১৯৭২) 
নষ্ট হয়নি। 

৩। বেড়, বাশতলা 

হাডোষা থানাব অন্তর্গত লতাব বাগান যৌজা-সংলগন বিদ্যধবী মদীর 

তীরের দৃশ্ত অপরূপ । তৎকালে গভীব জলে আকীর্ণ এই স্থানটি সম্ভবতঃ 

সাধন-ভঞ্জনের উপধুক্ত নিন স্থান ছিল। পীব গোবাষাদ্দ একসনরে এখানে 

এসে কিষৎগণের জন্য অবস্থান কবেছিলেন। তীর হাতে থাকৃত বেড বাশের 
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একটি ” 'আশা-বাডি'। ভূলে হোকু বা অন্ত কোন কাৰণে হোক তিনি 

এখানে তীর আশাবাড়ি বালি বেধে যান। কারো মত এই যে, সেই স্থানটি 

চিহিত কবে তিনি লাঠিটি-সেখানে পুঁতে রেখে' গিষেছিলেন। পববর্তীকালে 

বেড বাশের সেই লারঠিটা শুকিষে না গিষে তা থেকে ন্তুন বাশ ঝাড়ের 

উৎপত্তি হয়! গীব গোবাাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্তাপনার্থে তাৰ অবস্থিতি 

স্থানটি একটি নজরগাহৰপে এখনও পরিচিত এবং সেই বেড, বাশের ঝাড় 

আজিও সদর্পে' বংশ বিস্তাব কবে হুপ্রতিষ্টিত। লে ঝাডেব বাশ পরিবা্তিক 

প্রয়োজিনে কেউ ব্যবহাব কবেন না। 

৪। সিংহদরজায় নজরগাছ,. 

বেড়ার্টাপার অতি সন্গিকটে বাঁজ। চন্দ্রকেতুব প্রাসাদ ও গড়। রি 

নামক স্থানেৰ আস্তানা থেকে এসে পীর গোবাচাদ্দ তাব সাথে প্রথমে সাক্ষাত 

কৰুতে প্রয্াসী হন। রাজ চন্দ্রকেতু সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হযে ভার গড়ের 

প্রবেশ ঘরের মুখে অবস্থিত যে কক্ষে পীর গোবাচাদেব সন্দে কথোপকথনে 

নিযুক্ত হয়েছিলেন গীব গোরাাদের ভক্তবৃন্দ পরবর্তীকালে এ এঁতিহাসিক 
সাঁক্ষাতস্থলটিতে 'একটি নজরগাঁহ নির্মাণ করে সেখানে ভক্তি-অর্থ ত্বরূপ 
হাজত-মানত শিবনি দিতে আরম্ভ করে । : প্রবেশদ্বার বা সিংহ্দরজাঁব মুখে 

গোলাকুতি বিশালকায় বহু প্রাচীন সেই নজরগাহটি আজিও দৃষ্ট হয়। 

৫। বাঘ-বন্দী 

বাবামতের আমভাঙ্গা থানাস্তর্গত কামদেবপুরের যে স্থানে পীর 
গোবাচা দেব নামে এক স্ুদৃহ্ঠ নজরগাহ অ|ছে, কষেক বছর আগেও সেখানে 
এমনটি ছিল না। তবে একটা থান" ছিল, যেখানে কেউ কেউ ছ্ধ, ফল 
ইত্যাদি দিত। সে সময় প্রায়ই গভীব রাত্রে সেখানে বাঘ এসে নজরগাহে 
“দালাম: জানিয়ে ষেত। 

কোন এক বাত্রে একটি বাঘ এস্থানে এসে “সালাম” ন জানিষে অবস্থান 
কবৃছিল। পীবগৌরাচাদ ক্রুদ্ধ হযে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে 
আদেশ করেন। সেই ছুধিনীত বাঘ তার আদেশ অগ্রাহ্থ করলে গোরাচবদ 
তাকে নিকটবর্তী একটি আমগাছে বেধে বেখে দেন। বাঘটি বন্ধন যুক্ত 
হতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হযে অবশেষে আত্মসমর্পন কবে। গীব সাহেব অবশ্ত 
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একঘন্টা পবে তাকে মুক্ত কবে দেন। একথঘন্টা বন্দী থাকা কালে বলবান 
এবং ছুর্ধিনীত সেই বাঘের টানাটানিতে রশির ঘর্ষণে আমগাছেব গায়ে 
গভীর দাগ হয়ে যায়। সে দাগ এখনও (১৯৭২) দষ্টহয়। 

৬। পান-সুরকী প্লে 

হাতিযাঁগড নামকস্থানে 'গীব গোরাচণদের সঙ্গে সেখানকার অধিপতি 
রাক্ষমরাজ আকানন্দের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে গ্রথমে আকানন্দের ভাই 
বাকানন্দ নিহত হষ এবং পবে আকানন্দ নিজেও নিহত হয়। আকানন্দ 
নিহত হওয়ার আগে চক্রবাণের সাহায্যে পীব গোরাচাদের গর্দানে 
গুরুতবভাবে আঘ/ত কবে। এই আঘাত নিরাময় করা'র ওষুধ গীব সাহেবের 
জানা 'ছিল। ক্ষত সারাতে অন্পান হিসাবে প্রয়োজন হয়েছিল পান ও 
স্থরকীরু। গোরাচাদ তৎক্ষণাৎ পান-স্থবকী সংগ্রহ-করে আনবার জন্য 
তার: সাথী পোন্দলকে বলেন। দোন্দল, বালা পরগণায় পান-ন্থরকীর 
বছ অন্সন্ধান কবেও ব্যর্থ মনোরথ হযে ফিরে আসেন, ঘটনাটি জেনে পীর 
গোব|চাদ বিষঞ্জ হয়ে বলেছিলেন যে বালাগ্ডা পরগণায় কেউ যেন পানের 

চাষ না কৰে এবং স্থরকী দিয়ে ঘরেব ছাদ নির্াণ না করে। তার এই 
আদেশ এখনও তাঁর ভক্তগণ মেনে চলেন । 

৭। বেড়ু বাঁপতলার জাপ 

হাভোষা থানাব নিকটবর্তী লতারবাগান মৌজাষ পীর গোবাচাদের 

যে নজরগাহটি আছে সেখানে বেড বাশ ঝাড়েব পাশেই একটি অথ গাছ 

আছে। সেই অশ্খখ গাছে বাস কবত এক বিশালকায় সাপ। সাপটি এত 

বিরাট যে, মুবগী-হাস, ছাগল বা অনুঝপ ছোট ছোট গৃহপালিত জীবকে সে 

অনায়াসে গিলে খেত। সেই সাপের উৎপাতে গ্রামের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ 

হয়ে উঠল। স্থানীয আধিবাসী চন্রকাত্ত হাইত ক্ষিপ্ত হয়ে বন্দুকের গুলীর 

সাহায্যে সাপটিকে হত্যা করেন। এই ঘটনা কিছুদিন পরই হাইভ মহাশয় 

কঠিন বোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগেই তিনি পবে যাবা যান। লোকের 

ধারণা যে গীরের নজবগাহ স্থানে জীবহত্যা করায হাইত মহাশয়ের পাপের 

পরিণতিতে তাঁর মৃত্যু হযেছিল। 
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৮ গীর"গোরা্টাদের মাজার শরীফ 

ঘোবতর যুদ্ে'রাক্ষসাধিপতি আকানন্দ-বাকানন্দ নিহত এবং পীব গোরাটাদ 

গর্দানে গুরুতবৰপে আহত হযেছেন।' আহত অবস্থায তিনি গভীব জঙ্গলে 

অবস্থান করছেন। তীকে দুধ দিয়ে' পেবা কবছে একটি গাভী।  গাভীব 

মাঁদিকেব নাম কালু'ঘোষ। -গাভীটি সকলেব অজ্ঞাতে পীবকে সেবা করে। 

কালু সেই গাভীর ছুধ কম হওষাব কাবণ অনুসন্ধান কবে বহস্য ভেদ করতে 

সমর্থহল। সে তৎক্ষণাৎ আটক করল তাব গাভীকে। ফলে পীর সাহেবেব 

জীবন আরো নৃংকটাপন্র হয়ে উঠল । পীর তখন কালুকে ন্বপ্রে দেখা দিয়ে 

অঙ্থরোধ জানালেন” “কালু! মৃত্যুর পর তুমি আমাব শবকে বালাগু 
পরগণার বিষ্তাধবী নদীব তীবে সমাধিস্থ কববে।” 

কানু: দে আদেশ মান্ত করে যথাস্থানে মাজাব শরীফ প্রতিষ্ঠা 
করেছিল! 

৯7 বেড়ার্টাপা 

দেউলার রাজা চন্দ্রকেতু । তিনি হিন্দুবাজা। প্রবল প্রতাপ তার। 
হিন্দতরাক্ষণ্য ধর্মের তিনি অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক। পীব গোরাটাদ 
এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচায় কবতে এসে বুঝতে পারলেন যে চন্দ্রকেতুকে 
ইসলাম -ধর্মে দীক্ষিত করতে পাবলে তাঁর কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে। 

তাই প্রথমেই তিনি সাক্ষাত কবলেন বাজাব সঙ্দে। আলোচনান্তে পীর 
গোবাচাদ তাকে ইসলাম ধর্মগ্রহণেব প্রস্তাব দ্িলেন। বাজ নানা অজুহাতে 
সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবতে চাইলেন। র|জা বল্লেন, “শুনলাম আপনি 

অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। আপনি কি অলৌকিক শক্তিৰ সাহাষ্যে 
আমাৰ ঘবে বক্ষিত লৌহকদলী প|কা কদলীতে পরিণত কবতে প1বেন ?” 

গীব গোবাচিদ সম্মত হলেন। রাজাব আদেশে লৌহকদলী গোবাচ?দের 
সন্মথে আনীত হল। পীব গ্রোবাচাদ মনে মনে আল্লাহ, তালার নিকট 

মোনাজাত কর।র পব দেখা গেল সেই কীচা কদলী পাকা কদলীতে পবিণ্ত 
হুযেছে। রাজা বিশ্মিত হয়ে বললেন--“আমার বিশ্বাস হয় না যে আপনি 
আমাৰ প্রাসাদ-বেষ্টিত লোহার ব্ডোষ কমনীয চ?পাফুল ফেটাতে পারবেন!” 

গীর গোবাচাদ বল্লেন,__“আল্লাব দোষায় ভাও সম্ভব হতে পারে ।” 



৫৮ 
ঠা 

১৫৮ বাংল! পীব সাহিত্যের কথা 

এই বলে তিনি পুনবাষ আল্লাব নিকট মোনাজাত কবলেন।. তৎক্ষণাৎ 
দেখা গেল লোহার বেভাষ অসংখ্য চ'(পাফুল ফুটে উঠেছে। সেই অসম্ভব 
ঘটনা দেখে সকলেই বিস্ময-বিমুগ্ধ হযেছিলেন। বাজ! তবু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
কবেন নি কিন্তু বেভায চাপা ফুল ফোটানোর অলৌকিক ঘটনা লোককথায় 
চিরম্মরণীয হুষে আছে। উত্তস্থানেব “বেডাঈপা* নামকরণেব মধ্যদিয়ে 
সে লোককথা এঁতিহাসিক বাস্তবতার ৰপ নিষেছে। 

১,। অনম্পুর্ণ লাল মসজিদ 

_ হ|ভোয়! থানাঁব অন্তর্গত লতারবাগানে লাল মসজিদেব নিদর্শন আছে । 
মসজিদটি নির্মাণ কাজে হাত দিষেছিলেন পুরাতন খাঁসবালাণা৷ নামক স্থানের 
মীবা নামক এক মুসলমান। প্রথয় জীবনে তিনি পীর গোবাচীদেব পবম 
ভক্ত ছিলেন। পীবেব অনুগ্রহে তাঁব দরিদ্র অবস্থা দূব হযে যাঁয। 
অবস্থাব উন্নতি হওযাৰ পব তাব এতই অহঙ্কাব জন্মে যে তিনি 
মসজিদ নির্মাণ কবে এক কী্ডিস্থাপনে প্রষাসী হন। মসজিদ নির্দাণের 
জন্য সমস্ত সবধাম প্রস্তত। তিনি বহুসংখাক ব|জমিস্ত্রি সংগ্রহ কবে আনেন 

এবং একরাত্রেব যধো মসজিদ, নির্স।ণ অবশ্যই সমাপ্ত কববেন বলে সদর্পে 
প্রতিজ্ঞা কবেন। 

মীব খাব এই অহঙ্কাবে অসন্তষ্ট হখে পীর গোব।চাদ তীব অলৌকিক 
শক্তিতে বাত্রি প্রভাতেব পূর্বেই প্রভাত হযেছে এমন পবিবেশ কৃষ্টি করেন। 

গাছে গাছে ডেকে ওঠে কোকিল, বাডী 'বাড়ী ডেকে ওঠে মোবগ। 

বাজমিস্ত্িগণও কথা দিবেছিল ঘে তাবা এক বাত্রির মধোই মসজিদ নির্মাণ 

কাঁজ শেষ কবে দেবে। কিন্ত পাখীব কৃজন শুনে তাব। নিবশ হয় এবং 

মসজিদেব ক।জ অসম্পূর্ণ বেখেই স্থানত্যাগ কবে। অসম্পূর্ণ সে লাল মসজিদ 

আজো (১৯৭২) বিদ্যম!ন। নু 

১১। মলপুকুর-চড়কপ্ুকুব 

লাল মসজিদেব দুপাশে ছুটি বড পুকুব আছে। একটিব নদ নলপুকুর, 

'অন্যটির নাম চডকপ্ুক্ুব । চডকপুকুব-নলপুকুবেব ধাঁবে প্রতি বছব চডকের 

মেলা হয এ পুব্ুবের ভলে নাকি প্র়ব থাল। এবং বদন গজাদি আছে। 



গ্োরাচাদ পীর ১৫৯ 

গ্রামের হিন্দুব! মুসলমান যে কেউ এককালে তাৰ বাড়ীব বিশেষ উৎসবে 
এ পুকুবেৰ' বাস্নপতাদি ব্যবহার 'কবতেন। এঁ বাসনপত্রাদি পেতে হলে 

গৃহস্থকে বাত্রে পর-ধাবে গ্িষে পথিত্র পোষাকে পবিত্র মনে: পুকুবেৰ 

অধিষ্ঠাতাকে আপনাব গ্রযোঁজনেব কথা জানিষে নিমন্ত্রণ করতে হৃত।, 
নিমঙ্ত্র গৃহীত হলে পবদিন প্রাতঃকালে পুকুরে পাড়েব কাছে অল্প জলের 
মধ্যে প্রযোজনীষ সম্ত বাসনপত্রাদি পাওষা যেত। 'নিষম ছিল কাজ - 
দ্মাধা হলে উপযুক্ত ভাবে পৰিষ্কাব-পরিচ্ছ্ন করে সেগুলি যথাস্থানে ফিরিযে 
দিষে যেত হত।' 

১২ অর্থলোন্ভী নরিম মগুলের বংশধর 
লতারবাগান নামক গ্রামে বেড় বাশতলাষ গীব গোব্াাদেব নামে 

যেন্নজরগাহটি আছে তাৰ অন্ততম সেবাষেত ছিলেন মোহাম্মদ নবিম মণ্ডল 
নামে এক ব্যক্তি। ভার বংশধবের মধ্যকার এক ব্যক্তি ছিল। নিদারুণ 
অর্থলোভী। , লোভের জন্য লে স্বাভাবিকভাবে উক্ত নজরগাহের সেবায়েত 
থাকাৰ অধিকার ফেলল হারিষে। কিন্তু অধিকার মে ছাড়ল না। অল্পদিনের 
মধ্যেই সে ব্যক্তি বাকৃশক্তি হারিষে ফেল্ল। প্রথম দিকে সাধারণ লোক 
অকন্মাৎ তার বোবা হওয়ার কাবণ বুঝতে পারল না। পরে লোকটি এক 
অত্যাশ্চর্য্য শ্বপ্ন দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং ইঙ্গিতে তার স্বপ্নকথা প্রকাশ 
করলে তার-এঁবপ বোবা হওয়ার কারণ বোঝা গেল। ন্বপ্রটি এইবপ £__ 

এক রাত্রে সে স্বপ্পে শুনতে পেল কে যেন গভীর, আওযাজে বল্ছেন,_ 
“টাকা, বডই টাকাব লোভ তোর! টাকার বড় দরকার, তাই না! বেশ, 
তুই নলপুক্ুরের ধাবে যাস গভীর রাত্রে, টাকা! পাবি, অনেক টকা পাবি। 
কিস্ত একটি সর্ত__টাকার জন্য তোকে ছুটে! ডাব দিতে হবে।* 

ভাব দানের অর্থ হল ছেলে দান। এঁব্যক্তি তাৰ ছুই ছেলেকে বিসজ্ন 
দিতে হবে এই গুপ্ত অর্থ বুঝতে পেবে অর্থলোভেব ন্যাষ দ্বন্য অপরাধের কথ! 
সাধারণের মধ্যে যখন প্রকাশ করছিল তখন নাকি তার ছুই গণ্ড বেয়ে 
অবিরল অশ্রু ঝবে পড়ছিল। 

পীব গোরাটাদ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ লোককথা কিছু কিছু আছে সেই 
লিখিত লোকবথাগুলিব একটি এইপ ৮. 



১৬০ বাংলা পীব-সাহিত্যেব হিত্যেব কথা 

রাম হ। হড় ঠাহুবের'নামে নাকি ভাঙা হাড়ি জোড়া দাদে। 
তাই আজো এ অঞ্চলের লোক শুভযান্রাব প্রাকৃকালে মহাপুপ্যবাণ হড় ঠাকুরের 
নাম করে ।. মেষেরা মাটির হাড়ি উনানে চাপাবার, আগে. জয় রামজয 

হুড: বলে তার স্মবণ কৰে প্রাছে হাঁড়ি ভাঙে নেই ভষ্ে! শোনা যায় একদিন 

রাত দুপুরে পীব গোরাচাদ অতিথি হলেন গোপালপুবে ( ভৈরব-গ্োপাবপুত£ 
বর্শিরহাট ) বামজয় হডের বাড়ীতে। প্রতাপশালী মুসলমান পীরকে সাদর 
আতিথেয়তা জানালেন হড মশায। পীর বললেন, প্বামূজয়, আনি 

বড় ক্ষুধার্ভ।” 
অভিথিপর1যণ ব্রাহ্মণ সভয়ে জিজ্ঞাস! কবলেন,-_“কি দিযে আপনি দেব! 

ইচ্ছা করেন ?” 
পীর, আদ্মণের আভিখেভাব পরীক্ষা 'করতে বল্লেন-_“ইনিশ মাছ দিয়ে 

ভোজ্য দাও ।” 

' হড় ঠাকুর'তো ভয়ে কাঠ।' রাত ছুপুরে ইলিশ মাছ পান' কোথায়! 
রি ন্ নং রা 

- “পুকুরে জাল ফেল্লে'ইলিশ উঠবে ।” 

তাই পুরুরেই ইনি মাছ পাওয়া গেল 
তি ॥ 

জঙ্গম পত্রিকা £ ৭ম বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা, পৌষ- ঠ ৩৭১ 

প্রত্বতত্বে নব 'দংযোঁজন £ নত্যেন-রাঁষ 



নবম পরিচ্ছেছ 

গ্নোরা মঈদ 

গীব হজরত দায়দধ আকবর রাজী বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম 
প্রচারে উদ্দেস্তে পীর হজরত সৈষদ আব্বাস আলি রাজী ওরফে পীর 
হজরত গোবাচাদ রাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বাইশ জনেব এক কাফেলার 
সহিত আগমন কবেছিলেন। তিনি "গোঁবা সই?” নামে সমধিক 
গ্রদিদ্ধ। বাবাসত মহকুমার দেগন্গা থানাব অন্তর্গত সোহাই নামক গ্রামেই 
তিনি অবিঠিত হন। - সেখান থেকে তিনি ইসলাম ধর্ প্রচার কর্তে 
থাকেন। গীব গোরাচাদেব স্থান বালাঁওা পরগণাঁৰ হাডোযা অঞ্চল 

দোহাই গ্রামেব যথেষ্ঠ সম্নিকটে অবস্থিত। 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গোবা সঈদ, গীব গোরাটা্কে সহযোগিত। 

করুতেন। সোহাই গ্রামে থেকেই তিনি আম্নাহ-মাহাত্ম্য প্রচাব করেন 
এবং তাতে আপনা জাহিব হষ। তাঁর অন্স্থান, জন্স-তারিখ বা মৃত্যুর 

কাল কিছুই জানা যায় না। তবে ঘোহাই গ্রামেই তিনি এন্তেকাল 
বা মৃত্যুবরণ কবেন। এইখানেই তাঁর পবিত্র মাজার শবীফ আছে । 

পীর হজরত গোবা সইদ্ বাজীর পবিত্র মরদেহ যেখানে কবরস্থ কবা 
হযেছিল, লেই স্থানে তার ভক্তগরণ ইট দিষে একটি দরগাহ নির্মাণ করে 
দিয়েছেন। শুনা যায় বাজা কচত্্র রাষ বছ বিঘা জমি গীরোত্র হিসাবে 
উক্ত গীবেব নামে উৎসর্গ কবেছিলেন। বর্তমানে দেখ যায় গ্রায চার 
কাঠা পবিমাণ জাষগাব উপর পীরের দবগাহটি অবস্থিত। 
"* মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা ( ৫) প্রমুখ সেবাষেত গীঘ গোর! সইদের 
ঘরগাহর তন্থাববান কবেন। ভীদের পক্ষে মোহাম্মদ মোকসেদ আলি 
বর্তমানে (১৯+* ) দবসাহে প্রতিদিন সন্ধ্যাষ নিয়মিত ভাবে হৃপ-বাঁতি গরদান 
কবেন। 

' প্রতি বসব পচিশে ফাস্তুন তারিখে দবগাহে পীবের নামে ওরস হয়। সে 

সমষে এখানে একদিনের মেল! বসে। এই মেলাষ পীচ-ছয় হাজার লোকের 
-১১ 



১৬২ বাংলা পীরু-সাহিত্যেব কথা 

সমাবেশ হয়। সেখানে ভক্তগণ পীবেব উদ্দেশ্টে হজিত, যাঁনত ও শিবনি 

প্রদান কবেন। অনেক ভক্ত সেখানে লুট দেন। তাছাডা প্রতি শ্ররুপক্ষের 
একার্দশ দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান হয এবং সে সময এস্থানে উপস্থিত 

ফকিরগণকে ভোজন কবানো হয। অনেক ভক্ত অন্যান্য দিনেও দবগাহে 

দুধ, ফল, বাতাসা প্রভৃতিও দাঁন কবেন। 

আব্,ল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তার “বালাগুাব পীব হজবত গোরাচাদ 
রাজী" নামক পুস্তকে গোর! সইদ্দেব খুব সংক্ষিপ্ত পরিচঘ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
পীর গোরাটাদ পাটালী কাব্যে, কবি মহাম্মদ এবাদোল্সা! সাহেব লিখেছেন” 

গোবা ছধিদ কহিল স্হাই নগব। 

জাইগীব দিছে আল্লা গুণের সাগবৰ ॥ 
মোছলমান কৰিব জাইগীবে গিষা। 

তালজন্ব রাজে আমি জোরেতে ধবিষা | (পৃ. ৮) 

ভাবিতে ভাবিতে দেহে চলিতে লাগিল। 
গোরাচাদসহ ছইদ হ্থহাই আসিল ॥ 

ছইদদ গোরাঁষ কষ শুন বলি কথা৷ 

তুমি যাও বালাগুাষ আমি থাকি হেথা ॥ 

কখন তোমাৰ পবে কেহ কবে জোর। 

ছোন্দল আমিষ! যেন কবেন খবব॥ 

সত্বব করিষ! আমি যাইযা তথায। 

মুহর্তেকে যুদ্ধ করে মাঁবিব তাহা ॥ 

ছুই গীব এক সঙ্গে মিলি গলে গলে। 

বিদাষ হইল গোরা লইযা ছোন্দলে ॥ (পৃ ৮) 

মহান্মদ এবাদোল্লা রচিত “পীব গোবাচাদ পার্টালী' কাব্যেব একস্থানে 

বর্ণিত পীর গোরা সইদেব বীরত্বগাথা সংক্ষেপে এইবপ »৮_ 

হেতেগড়ের রাক্ষসাধিপতি আকানন্দ ও বাকানন্দ ন/মক ছুই ভাই-এর সঙ্গ 

পীর গোবাটাদ তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। প্রথমে এল বাকানন্দ। গীর 

গোরাটাদ যুদ্ধে তাকে হত্যা কবুলেন। আকানন্দ তাব ভাইযের মৃত্যু সংবাদে 

উন্নত হুষে গীব গোরাটাদকে ধ্বংস কবুতে এগিয়ে এন। তার সঙ্গে আছে 



রর 

গোরা সঈদ , | ১৬৩ 

চক্রবাণ। এই চক্রবাণের লাহাষে; এমন আঘাত হান্ল যাতে পীবের ক্বষ্ধের 
অর্ধেক কেটে গেল। এবাব পীবের জীবন সংশষ.+ তবে পীব, জানতেন 

যে পান সহযোগে ওষুধ ক্ষতস্থানে প্রযোগ কবৃতে পাবুলে তাব জীবন বক্ষা 

হতে পাবে। কিন্তুতিনি আপন মহচর ছোন্দলের সাহায্যে অনেক চেষ্টা 

কবেও পান সংগ্রহ করতে পারেন নি। পীর গেোবাচাদ তখন হতাশ্বাস হযে 

সুহাই গ্রামে গিষে গীব গোবা সইদকে সংবাদ দিবাব জন্ত ছোন্দনকে আদেশ 

করলেন । 
ছোন্দল তখনই হুহাই গ্রামে এসে গীব গোবা সইদকে সমস্ত বিবরণ 

জানালেন । সব শুনে “্সইদ' ছুঃখে বিচলিত হযে বেঁদে ফেল্লেন। তিনি 

তৎক্ষণাৎ হেতেগডের যুদ্ধে যাবাব জন্ত গ্রস্তত হলেন এবং ঢাল, তরবাবি, খুস্তি, 

ধন্ুক-বাণ প্রভৃতি নিষে যা! কবৃলেন। 

পীর গোবা সইদ ঘোডাষ চডে এলেন হেতেগডে । অনুসন্ধান করে 
সাক্ষাত কব্লেন পীব গোর/টাদেব সন্দ। উভষের মধ্যে অন্তব্থ বন্ধু-স্থলভ 
কথবার্ত। হল। গোবাাদেব পর!মর্শত্রমে রাক্ষসবংশ ধ্বংস কব্ৃতে অগ্রসর 
হলেন গে|বা সইদ। তুমুল যুদ্ধে তিনি অ।কানন্দকে নিহত কবৃতে সমর্থ 
হলেন। অত.পব তিনি ফিবে এলেন স্থহাই গ্রামে । 

পীব হজবত গোব|টাদ বাজীব সমসামধিক বলে অন্মিত হয যে পীবৰ 

গোবা সইদ চতুর্দশ শতাবীব ধর্মপ্রচাবক । পীব গোরাচাদেব মৃত্যুর পবেও 
তিনি কিছুদ্দিন জীবিত ছিলেন তা প্রচলিত কাহিনী বা কাব্য থেকে 
জানা যায । 

পীব গেবা সঈদের মাহাত্ময-জ্ঞাপক একটি লোককথ। স্থৃহহি অঞ্চলে 
প্রচলিত আছে। লোক-কথাটি এইবপ ₹_- 

পীরের দোয়া ঃ 

_ স্থৃহাই গ্রামে একদিন এক ব্যক্তি রোঁগে জীর্ন-শীর্নণ হযে এসে হাজিব। 
তার নাম মোহাম্মর্ মোকসেদ আলি (৩৫) কঠিন গীড়াষ তিনি নিদারুণ 
কষ্ট পাচ্ছেন। নিবামষেব কোন আশ। নেই। অনেক ভাক্তাব ও কবিবাজকে 
তিনি দেখিষেছেন। অব-শষে পীব গোবা সইদেব দরগাহে এসে আকুল 
ভাবে প্রার্থনা জানালেন বোগ থেকে মুক্তিব আশাষ। তিনি পীবেব দরগ।হে 



" ১৬৪ বাংলা,পীর-সাহিতে;ব কথ। 

রইলেন ধর্ণ। দিযে | অবশেষে িনি স্বপ্রাদেশ প্রেলেন ১ _+তুমি পীর গোঁবা 
, পইদের দবগাহে নিজেকে নিবেদন কর, তোমাব রোগ মুক্তি ঘটবে” 

পরদিন থেকে তিনি উক্ত দবগাহে ধূপ-বাঁতি দিতে আরস্ভ করেন। 
অচিরকাল মধ্যেই দেখ! গেল যে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করুতে 

আরম্ভ কবেছেন। বেশ কয়েক দিনেব মধ্যে তিনি সম্পুর্ণ সুস্থ হযে উঠলেন। 

তিনি আজও (১৯৭০) উক্ত দরগাহে সেবক হিসাবে নিামিত ধূপ-বাতি 

দিয়ে থাকেন। 
হিন্দু মুসলিম সকল ভক্তই তাঁব দবগাহে হাঞ্জত, মানত ও শিরনি ছিয়ে 

থাকেন। এখানে মোরগ হাজত দেওষা হয়। তবে সে মোরগকে জবাই 

করা হয না, পীবের নামে উৎসর্গ কবে দেওযাই প্রথা । এটি খুব সম্ভবতঃ 

বৌদ্ধাদর্শে জীব হত্যা না করার কীতি -এখানে অন্স্থত হযেছে। এখানে 

লুট দিবারও বীতি প্রচলিত। 



দশম পরিচ্ছেদ 

চম্পাবতী . 

চম্পাবতীর অপর নাম সুভদ্ব। রায়। তিনি ব্রা্থণনগরেব বরাজকন্া। 

তার পিতার নাম মুকুট বাব, মাতার নাম লীলাবতী, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম 
কামদেব বায় এবং ত্বামীর নাম বডখী গাজী। 

মুকুট রাষের সহিত বড়খা গাজীর যুদ্ধ, মুকুট রায়েব পবাজয়, বডখা 

গাজীব সহিত কন্া চম্পাবতীব বিবাহ, পুত্র কাদেব রাঁষ প্রমুখের ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ গ্রভৃতি এঁতিহাসিক ঘটনা । পীর মোবারক বড়রখা গাজীব কথ! 

প্রসঙ্গে তা আলোচিত হযেছে । এখানে তাৰ পুনরুল্পেখ নিরর্থক । 
বাংলাদেশের খুলনা জেল।র স।তক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত লাবজা নামক 

গ্রামে চম্পাতীর নামে একটি দরগাহ, আছে। তাছাড়! জারৌ কোন কোন 

স্থানে চম্পাবতীর নামে নঙ্জরগহ্, অ।ছে। তাদের মধ্যে বারাসত মহকুমার 
অন্তর্গত ঘেল! নামক গ্র্মেব নজবগাহ, সম্পর্কে জানা যাষ ষে রাজা 
বামমোহন বার বংশী জমিদ।বাঁ ধাবাব ধবণীমোহন বায় প্রতি বসব 

পৌষ সক্রান্তিব দিনে খুব জ।ক-জমকের সহিত এখনে শিবনি দিতেন। 
তাঁবপব থেকে স্থানীব হিন্দু-মুসলিম ভক্ত সেই প্রথা অহ্থসবণ করে আসতে 

থাকেন। জমিদাবী উচ্ছেদেব পব নে ধাবা কদ্ধ হযে গেছে। 

এখানে চম্পাবতীব নাম/দ্ষিত ন্জবগাহ-স্থানেব জমির পবিমাণ বর্তমানে 
মাত্র তিন কাঠাব মতন। পূর্বে নাকি নজবগাহটি মন্দিবসদূশ ছিল। পরে 
সেই পাকা দবগাহটি ইটেব স্তপে পবিণত হয়েছে। অনেকে বলেন এখানে 
একক|লে একটি নাম-না-জানা গাছ ছিল। ম্বুম পাচকডি খাব পব শেখ 
মোজাম্মেল হকু, চম্পাবতীর নজবগাহে ধৃপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করতেন। 
চম্পাবতীব দরগাহেব উত্তৰ পণে আঁব একটি ইটেব স্তপ আছে । সেটিকে 

কেহ বলেন চম্পাবতী বা বিবি চম্পার দবগাহ, কেহ বলেন বনবিবিব দুবগাহ,, 
আবাব কেহ বা বলেন বিবি ফ।তেমার দরগাহ. | 



১৬৬ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথ! 

চম্পাবতীব শেষ পৰিণতি কি হযেছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওযা 

যাষ না। বিভিন্নস্থানে তব সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রদত্ত হয়েছে। যথা”_ 
১। খুলনা জেলাব সাতক্ষীরা মহকুমাব অন্তর্গত লাবসা নামক গ্রাম পর্যন্ত 

স্বামী বডখা গজীব সহিত চম্পাবতী আগমন করেছিলেন। মানসিক দিক 
দরিষে কোন কারণে দাকণভাবে আহত হযে তিনি জীবন ত্যাগের সংকল্প 
নিষে পীব মধ্যে থাকা অবস্থায গলাষ ছুরিকাঘাত কবেন। পান্ধী বেষে 

বৃক্ত ঝবতে দেখে বেহারাগণ পান্ধী মাটিতে নামায । তখন চ্পাবতীব 

রক্তাক্ত মৃতদেহ সকলের নজরে পড়ে ।” (আঞ্চলিক লোককথ)। 
২। লাবসা গ্রামে আসবাব পর গাজীব সঙ্গ ত্যাগ করে চম্পাবতী পলায়ন 

করেন এবং নিকটবর্তী গণবাজার প্রাসাদে আশ্রয নিষে বাকী জীবন সেখানেই 

অতিবাহিত কবেন | 
৩। উক্ত লাবসা নামক গ্রামে তিনি আজীবন অতিবাহিত কবেন এবং 

সেখানেই তার স্বাভিবিক মৃত্যু ঘটে 1৫৩ 
৪। লাবস! গ্রামে সাময়িক অবস্থিতির পর তিনি বডর্থী গাজীব সহিত 

বৈরাট নগবে শ্বশুরাণষে গমন করেছিলেন ।১০ 
৫| চম্পাবতী ছিলেন রাজা চন্দ্রকেতুব কন্তা। গীর গোবাচাদের স্গে 

তার বিবাহ হযেছিল।* 

৬। তিনি বোগদাদের খণিফা বংশের অনৃঢা কন্তা। ইসলাম ধর্ম 
প্রচারার্থে তিনি এদেশে আগমন করেছিলেন ।১২ 

কালেব গতিতে চম্পাবতী বপকথাষ পর্যবসিত হষেছে। প্রক্কত 
এতিহাসিক তথ্য উদ্ধাব কা দুঃসাধ্য । তবে ঘটনা! বিশ্লেষণে এইটুকু উপঘাটিত 
হয় যে তিনি মুকুট বাঁষের বন্যা, গাজীব সহিত তার বিবাহও হযেছিন। 
লাবস৷ গ্রামেব দরগাহ ও তথাকাব লোককথাষ স্বাভাবিক ভাবেই অহ্মান 
হয় যে চম্পাবতীব দেহাস্তর উক্ত স্থানেই ঘটেছিল ৷ 

চম্পাবতীর দেহান্তব ঘটা সম্পর্কে একটি লোককথা বমিরহাটি উত্তরাঞ্চলে 
প্রচলিত আছে। লোককথাটি সংক্ষেপে এইবপ £__ 

১। চম্পাবতী : 
মাতা-পিতাব কাছ থেকে সাশ্র' নযনে বিদায় নিষে ্ত্রা বাধ খ্বামী 

গা জীব অঙ্ুগঘন কব্লেন। সঙ্গে চলেছেন গাজীব সহচর কালু এবং সুদ্রাব 



চম্পাবতী ১৬৭ 

[হোঁদব ভাই কাঁমদেব। ব্রাহ্মণ নগব তিনি ত্যাগ করে চলেছেন। যাবেন 

শ্ুরালয় বৈবাট নগবে। দক্ষিণাঁতিমুখে অগ্রসব হতে হতে এলেন লাবআ! 
[ামক গ্রামে । পানী থেকে ুভদ্রা বাঁ তাকালেন বাইরের দিকে । দেখলেন 

[বে আকাশে অসংখ্য চিল এবং শকুনি ও কাকের আনাগোনা । এত চিল- 
গকুনি কাক ওডার কাবণ জানবাব কৌতুহল হুল তাঁব। 

বডখী। গাজী যুদ্ধে জধ্লাভ কবেছেন, তার ভক্তগণের সেকি কম আনন্দের 
চথা! গাজী যুদ্ধে জয় লাভ কবে ব|জকন্া স্ভদ্রাকে বিবাহ কবে এসেছেন, 
সেকি তাদেব কম গৌববেব কথা। গাজীভক্তগণ বিজস্বী গাজীকে সঘর্ধন! 

না জানিষে কি পাঁবে। সে জন্য তো একটা বিজয়ব-উত্লব হুওষা চাই! 
* দুবে গরমে সেই বিজয-উৎ্সব হবে। একটা বড় দবের খানা-পিনা হবে 

সেখানে । সেখানে কত গরু জবাই করা হযেছে তাব হিসাব কে বাখে 

মাংস লোলুপ চিল-শকুনি ককও সেখানে জটলা তো! কর্বেই। হাড়-গোড় 
নিয়ে কলহে মত্ত কুকুবকুলেব অ1ওযাজও শোনা যাচ্ছে। 

গোহত্যার ব্যাপাবে সংস্কাব।চ্্ন সদ্রা ও কামদেৰ মুহূর্তে যেন মরমে 
মরে গেলেন। মনে মনে এমন সাংঘ।তিক ভাবে আহত হলেন যে স্ত্ভন্রা 

পান্ধীব মধ্য থেকে গলাৰ ছুবি বসিষে আত্মহত্যা কব্লেন। কামদেব আর 
গাজীর সঙ্গে অগ্রসর হলেন না। উদ্বাসভাবে তিনি দিক পরিবর্তন করে 
একাকী পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসব হলেন। 

স্থভদ্রার প্রাণহীন দেহ ল।বপা গ্রামেই সমাহিত কব হল। তীর সমাধির 
উপর একটি চাপ। ফুলেব গাছ লাগানো হয়েছিল। চম্পাফুল শোভিত স্থভদ্রার 
সমাধি কালক্রমে মাষী চম্পাৰ দরগাহ বা চম্পাবতীব সমাধি ব! চম্পাবতীব 
'থান' ৰপে পবিচিতি লাভ কবে। পববর্তী কালে তাঁব চম্পাবতী নামটিই 
সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে । 



একাদশ পরিচ্ছেদ 
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'ঠাকুরবর সাহেব 

*জাঁষগরীব ,নাম লাউজানি। .বাংলা দেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার- 
ঝিনাইদহ থানাধীন এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ব্রাঙ্ষণনগর। খু্ীয পঞ্চদশ 
শতাববীতে এখানকাব র।জা ছিলেন মুকুট বাঁয়। পীর মোবারক বদ়খা গাজীর 
সহিত যুদ্ধে ভিনি পবাজিত হন এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। মুকুট 

রাষের এক কন্া'ও এক পুত্র ছিল। তীাদেব নাম যথাক্রমে স্থভদ্রা ওর্ষে 

চম্পাবতী ও কায়দেব। চম্পাবতীব সঙ্গে বডখ! গাজীর বিবাহ হ্ব। 
কামদেব কিশোর অবস্থাতেই ইসল|ম ধর্ম গ্রহণ কৰেন। | 

“বড়ধণ গাজী বিবাহেব পর পত্রী চম্পাঁবভীকে নিষে ব্রাঙ্ষণ নগব থেকে 
তাঁরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীব৷ মহকুমা 

অন্তর্গত লাঁবসা নামক গ্রামে আসেন। সেখান থেকে কামদদেব কোন কারণে 

ব্যঘিত হয়ে ভগ্রিনীপতিব সঙ্গ ত্যাগ কবেন এবং খুলনা সীমান্ত 

অতিক্রম করে চব্বিশ পবগণাব বলিরহাট মহকুমাধীন ব্ববপনগব থানার 

অন্তর্গত গাবডণ নামক গ্রামে আসেন। সেখানে অল্প সমঘ অবস্থানের পর 

চাঁবধাট নামক গ্রামে এসে উপস্থিত হন। কথিত আছে, তিনি হাডি বুকে 

নিষে যমুনা! পাব হন এবং চারঘাট গ্রামে আসেন। চারঘাটের যেখানে তিনি 

যমুনা পার হযেছিলেন ত! আজে! “হেড়েব ঘাট' নামে পরিচিত। চ।বঘ/টেব 

দক্ষিণ পূর্ব গ্রান্তে বাওড়েব ধারেব নিজন স্থানটি সন্ন্যাসী বা ফকিরণশেব সাধন 

ভঙ্গনেব পক্ষে অহ্কুল। তিনি গেখানে মুসলমান ফকিরেব বেশে হি 

সন্ন্যাসীব মত কুটার নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। তাৰ ন।কি একটি 

পোষা বাঘ ও একটি পোষা কুমীব ছিল। তারা কাকেও হিংসা ববত না। 

গভীর রাত্রে তাঁবা এ ফকিব-বেশী সাধকের লাখে সাক্ষাত করতে আসত। 

তিনি ছিলেন বাকৃসিদ্ধ। বিনা ওষুধে তিনি কত লোকের নানাবকম ব্যাধি 

আরোগ্য কবতেন। ত্রমে ক্রমে তাঁর অসাধারণ তপঃশভির কথা চ।বিদিকে $ 
ঃ 



ঠা সাহের। : রন 
প্রচারিত হতে থাকে । সাধাঁবণের নিকট তিনি ঠরাঞ্কুরবর নাঁমে পরিচিত 

হ্ন। ভাব মাধ্যমে ঠাকুরেব বব অথবা ত্রাঙ্মণ ঠাকুরেব বর লাভ করে: 
অনসাধাবণ, রত হতে পারত -বলে হ্যতো ঠাকুববর 'নামেই ৮৮ 
করেন। বহুলোক ভাব শিলদ্ধ গ্রহ কবে। বগোহর-অবিপতি মহারাজ 
্রভাপাদিত্যও তাকে বিশেষ অন্ধ ভ্তি .কবতেন। অনেক সময ঠাকুরবর 

মাহে প্রতাপাদিত্যেব বাজ্ধানী ধূমঘাটে- যেতেন। মহারাজ গ্রতাপাদিত্য 
বাধ্য ব্যপদেশে এতদ্ অঞ্চলে এলে অবশই ঠাকুরবব সাহেবের “আস্তানায় 
এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতেন) ূ ০ ও ক 

চাব্ঘাটের পার্থবর্তী অন্যতম গ্রামেব নাম কীচিদহ। এ গ্রামের এক' 

শৌত্তিক.(শু'ভি)-এব পুত্র মাঠে গোচাব্ণ কালে মাঝে, মাঝে ঠাকুরবর 

সাহেবের কাছে আসত। বালকটির নাম হরি। সে ফরিরের প্রতি 

ভক্তিমান। . ভক্তিমান বালক হুরির প্রতি-ঠাকুববর আক্কষ্ট হুন। সে,” 

ভবিষ্ততে তব ধর্ম গ্রচাবেব প্রধান সহাষ হবে মনে করে তিনি হরিকে , 

বিশেষ স্পা করেন। তাতে হরি অসম্ভব উন্নতি হয়। অর্থোন্নতির সাথে ।" 

সাথে হবি কাচদহ গ্রমি ত্যাগ কবে এবং চাবঘাটে এসে বসতি স্থাপন করে। 

চারঘাটে হরি শুডিব ভিটে আজে! বিদ্যমান। *' 
হরির ব্যব্সাধ-বানিজ্যে এত উন্নতি হয যে তার বেশ কযেকথানি পণাডিহ, 

ছিল। সেগুলি পণ্য নিষে নানা ধেশে গমনাগ্মন কবত। চার্ঘাটেব মাটির - 
নীচে এক সমযে তামাব পাতযুক্ত প্রকাণ্ড নৌকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া 
গিযেছিল। চাঁবথ(টেব দক্ষিণে মাঠেব মখ্য দিষে “হবে শু়ির' রাস্তার চিহ্ন 

বযেছে। এ বাস্তা গৌড়বদ্দেব প্রাচীন রাস্তা থেকে নির্গত হষে যমুনা 
মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

হবি ধনশালী হযে খুব গথিত হয এবং হিন্দুব সন্তান মুস্ঘান হওযাঁগ ' 
ঠাক্ববব লাহ্বেকে সে দ্ণীব চোখে দেখতে থাকে । ঠাকুরবর সাহেব কিছু 
অলৌকিক শক্তিব প্রকাশ কবে হবিব উপর প্রভাব বিস্তাবের চেষ্টা করেন। - 
তাতেও ঠাকুববর সাহেবকে অমান্য কবলে হুবি শেষে গীবের কৃপা থেকে 

সি লা কিছু ঘটনা ঘটা সব্ও সে পীরের শিব 
সে এক নিধাকণ বিপদেব মধ্যে পতিত হয়। 



১4৯ বাংলা গীর সাহিত্যের বখ৷ 

সে সয়ষ পোর্টুগীজ দস্থ্যরা খুব অত্যাচাব করত। তাদের অত্যাচার 
সহ করতে না পেরে ব্যবসাধীব! পব!মর্শ করে একজন দহ্্যকে ধবে আনে এবং 

তকে তারা মন্দিরে নিষে বলিদান করে । এ সংবাদ মহারাজি প্রতাপাদিত্যেব 

কর্ণগোঁচর হয়।, নিজেদেব হতে আইন তুলে নেওয়ায় মহাবজ 
সেই ব্যবসাধীদের ওদ্ধত্যকে শন্থ কবেননি। তিনি বিচাবার্থে কষেকজন 
ব্যবসাষীকে রাজ-দববারে আসতে আদেশ পাঠান। এ ব্যাপাবে সন্দেহ 
করে,হরিকেও উক্ত আদেশ জাবী করা হয়। এ অবস্থায ঠাকুববর দাহেব 
তাকে বক্ষা কবতে চাইলেন, কিন্ত হরি তার শিশ্তত্ব নিয়ে রক্ষা গেতে 

চাইল ন;। 
,. ব্াজদববারে বিচাবে হবিব শাস্তি বিধান হলে তার অবর্তমানে পাছে তাৰ 

পরিবারবর্গ ধর্মাস্তর গ্রহণ করে--এই আশঙ্কায় সংবাদবাহী ছুটো পাষরা নিয়ে 
সে ধৃম্ঘ/টে যাত্রা করে। পরিবারবর্গকে বলে যায় যে, বিপদ ঘটলে পায়বা 
ছেড়ে দেওষ! হবে এবং এমত ভাবে পাষবা ফিবে এলে পূর্ব ব্যবস্থামত তার 

পরিবারবর্গ ষেন সছিত্র প্রকাণ্ড নৌকাষ করে যমুনাব জলে প্রাণ ত্যাগ কবে। 
উত্ত হত্যাকাণ্ডে নিজে ল্প্ি না থাকায় বিচাঁবে হরি অব্যাহতি পায়। 

কিন্ত ঠাকুরববের কৃপাঁবকিত হুবির হাত থেকে পাষরা দুটা ফস্কে উ্ডে 
যায়। তারা বাড়ীতে ফিবে এলে পবিবাঁববর্গ মনে করে যে হবির সমূহ 

বিপদ ঘটেছে। পূর্ব ব্যবস্থামত যমুনার জলে ডুবে তাবা আত্মহত্যা কবে। হুরি 
দ্রুত ঘোড়। ছুটিয়ে এসে দেখে, সব শেষ । তখন হবিও মনের ছুঃখে অশ্বারূচ 
অবস্থা লক্ষ দ্িষে ষমুনাৰ জলে সমাধি লাভ করে এবং পবৰিজনের সঙ্গে 

মিলিত হুয | প্রবাদ আছে, -“মবল, তবু হবি “পীব ঠাকুরবর” বলল না।” 
যমুনার যে স্থানে হুবি সপরিবাঁবে প্রাণত্যাগ কবেছিল তাকে এখনও লোকে 

“বে শ্ত'ড়ির দহ” বলে। 
৬সতীশ চন্ত্র মিত্র মহাঁশষ তাঁব ধশোহর খুলনাব ইতিহাসে যে বর্ন 

দিয়েছেন তা প্রনিধানযোগ্য । ঠাকুরবর সাহেবের আস্তানাটি যেখানে 
অবস্থিত সেখানকার প্রার্কতিক দৃশ্ত যেমন মনোরম, সেখানকাৰ যে স্থানে 

তীর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ কবা হয়েছিল ভাব উপবে নির্মিত ছোট দবগাহগূহটিও 
তেমন হুন্দব॥ একটা গম্ধজসহ চাঁরকোশে ছিল চারটা মিনারেট। 
দক্ষিণ ও পুর্ব দিকে ছুটো দরজা! । উভষ পার্থে উত্তর ও দক্ষিণ দিক বরাবর 



বৰ সাহেব ১৭১ 
কযেককটি কবে ঘব + সবই ইটের তৈবী। সেগুলি খাত্রীনিবাস্রূপে ; ব্যবহৃত 

হত। দবগাহেৰ পূর্ব দ্বিকেব দবজাব উপর, দুখানি ইটে আরবী 
হরফে খোদিত লিপি। দক্ষিণ দিকেব দরজাব উপর আববী অক্ষরে 
অস্ধিতহস্তীমৃত্তি। গৰজটি বহুদিন ভগ্ন অবস্থায় ছিল। পবে - কৃডি বরুণা 

দিবে ছাদ এটে সংস্কাব কৰা হ্যেছিল.। সংস্কাবকালে আববী-লিপিখোদধিত 

ইটগুলির লেখা পাঠোদ্ধারের আশা সেবাষেতগণ সত্ব, তুলে বেখেছেন,' 
কিন্ত আজে! তাব পাঠোদ্ধার সম্ভব হযনি। সেখানকাৰ যাত্রী নিবাদগুনি 
পূর্ণ ধরসন্তুপে পরিণত হযেছে এবং দবগাহ গৃহাদিরও কিছু কিছু ক্ষতি 
হয়েছে। 

পীর সাহেবেব স্মাধি-স্তসাটি উপবীত দ্বাবা বেষ্টিত। সমাধি ত্তন্তের পাশে 

একটি তছবী বা জপম্|লা দেখা যাষ। বিষপত্রার্দি দিযে ঠাকুরবর সাহেবের 
দরগ্রাহে নিত্য সংক্ষিপ্তভাবে পূজা! করবাব রীতি গ্রচলিত। বর্তমানে সে 
পূজা পদ্ধতিব ধাঁব! কিছু পরিবত্তিত হযেছে। পমাধি-্তস্ত-বেষ্টিত যে 
উপবীত ছিন তাও গত বৎসরের প্রথম দিক থেকে আর দৃষ্ট হয় না। 
মুঘলিয সেবাযেতগণ নিত্য ধূপ-ধূনা ও বাতি জালিষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
স্থানীয় বা দুব অঞ্চল থেকে হিন্দু-মুসলমান উভষ সম্প্রদায়ের লোক এখানে 
ভক্তি অর্ধ্য নিবেদন কবতে আসেন। হিন্ুব! বাতাসাদি মিষ্ট ভ্রব্য দিয়ে মানত 

ওশিরনি নিবেদন কবেন, মুসলিমবা মানত ও শিরনি ছাডাও ছাগ-মুবগী হাজত 
নিবেদন করতেন। অনেক হিন্দু-মুসলিম ভক্ত আজো তা! প্রদান করেন।, 
ঠাকুবববের নামে মানসিক না৷ কবে গ্রামবাসীগণ সাধাবণতঃ কোন কাজে 
অগ্রসর হন না। গ্রামেব নব বর-বধূ ঠাকুরবর সাহেবেব দবগায় গিষে পুজা 
ও ভোগ দিযে তবে গৃহে প্রবেশ করে থাঁকেন। বহু পূর্বে পীবের (উরস উপলক্ষে 
এখানে মেল! বসত বলে শোনা যায়। এখনও পধ্যন্ত বিশেষ বিশেষ স্মষে 
ভক্ত যাত্রীগণেৰ সমাগম হয়। 

মহাবাজ প্রতাপাদিত্যে পতনেব পবও ঠাঁকুরবব সাহ্বে বহুদিন জীবিত 
ছিলেন। অন্যান করা! যাষ, চিবক্মাব এই সন্ধ্াসী মুদলমান ফকিরের 
বেশে সিদ্ধ পুরুষ হিসাবে দীর্বজীবি ছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
কাল হল ১৫৬০ থেকে ১৬০৯ খুষ্টাব্ব পর্যস্ত। অতএব ' ঠাঁকুরবব সাহেব 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও জীবিত ছিলেন। 



১$২' বাংল! পীব-সাহিত্যের কথ। 

ঠাকুরবর সাহেবের দরগাথ্রে অন্ততম বর্ধবৃদ্ধ এবং মূল সেবায়েত লেখ 
আবুল হোছেনেব নিকট থেকে জানা গেছে যে, তীদেব পূর্ববর্তী কোন 

এক পুক্ুষ মেদিনীপুব জেলার কোনো! এক স্থান থেকে চারঘাটে আসেন 

ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের সেবায়েত নিযুক্ত হযে । তীর নাম বাবফদজ। 
ঠাকুরবর সাহেবেব নামে ছু'একজন গ্রামবাসী গান রচন! করে গ্রামের 
আসরে গেয়ে বেড়াতেন। তেমন একজন গাষকের বাডী ছিল গোবর! 

নামক গ্রামে। তার নাম চাদ মিঞা। নারিকেল বেড়িয়ার আন 

মাঁলেকও অনুরূপ গাঁষক ছিলেন। জে ব গানেব পূর্ণ হদিশ এখন ছুণ্রাপ্য। 
গানের দু'একটি পংক্তি এইবপ £-_ | 

ক) নিষেধ কবি তোরে হরি 

যাম্নে তুই দরগ! বাড়ী। 

খ)_ ধরার বৌ অন্তঃপতি গায় কত গীত। 

বাড়ীর বার হয়ে দেখে ধবা পট্নী চিৎ 

গ) কি করিব কোঁথ! যাব বে-- 
মোর ভগিনী স্থক্রাকে 
হায় দিতে হল তোমারে ৷ ইত্যার্দি_ 

ঠাকুববর সাহেবের কথা কুশদহ পত্রিকা, কুশদহের ইতিহাস: হাসিরাশি 

দেবী, খাটুরাব ইতিহাস ও কুশদীপ কাহিনী : বিপিন বিহারী চন্রবর্তা প্রন্ৃতি 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হযেছে। বন্গীঘ লাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকাষ (১৩২০) 

আব্,ল গফুর সিদ্দিকী সাহেব একখানি গ্রস্থেব উল্লেখ কবেছেন। রনথখানির 

নাম প্শাহ্ ঠাকুরবব”, বচষিতা “নছিমদ্দিন।* রচনাকাল ১৩১৭ বদদাঝ | 

শাহ্ ঠাকুববর আমাদের আলোচ্য ঠাকুরবব সাহেব কি না নির্ণাত হষনি 

ঠাক্ুববর সাহেবেব অলৌকিক কীন্তিকলাপকে কেন্দ্র কবে কষেকটি 

লোক-কখ প্রচলিত আছে। তাঁদের কষেকটি এইবপ £ 

১। অশ্বের প্রণাম 

চাঁবঘাট অঞ্চলের স্থবিখ্যাত সমাজনেতা প্রমখন|থ বন্দ্যোপাধ্যাষ ও পঞ্চানৎ 

চট্টোপাধ্যায়। দূব দৃব গ্রামেও বিচার-দালিশীতে তীদের আসতে হত 

ভীদেব ছুটি বলশীলী অশ্ব ছিল। অশ্ব ছুটি দরগাহ-ংলর এলাকা 
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প্রবেশেব আগে হাটু ভেঙে নত হযে পীবের প্রতি প্রণাম জানাত।, কোন 

একবার খেষাল-বশতঃ প্রম্থবাবু ও পঞ্চানুনবাবু একটা সালিশ্র ব্যাপাবে 

ঠীকুববর সাহেবেব দরগাহে আসবাব পূর্বে নিজ নিজ অশ্ব বিনিময় করেন 

এবং স্যার হযে আসেন। প্রম্থবাবুর অশ্্রটি পঞ্চানন কুবুর কাছে খুব 

দুরধিনীত হযে ওঠে । সে দরগাহ এলাকায় প্রণাম বা সালাম না! জানিয়ে প্রবেশ 

করে এবং সেখানকার বটগরাছের তলাষ দ্রাড়িষে থাকে । কিছুক্ষণের মধ্যে 

সেই বটগ্রাছের একটি প্রকাণ্ড ভাঁল ভেঙে পড়ে মেই অশ্বের পৃষ্ঠে। অঙ্থট 

বনত্রনাষ আর্তনাদ করে ওঠে। 

এব পৰ সেই অশ্ব নাকি কোন দিন দবগাহে রি 

প্রতি পূর্ববৎ সালাম না জানিষে সীমানাব মধ্যে প্রবেশ করে নি। 

২। গ্ঞ্জারোহীর পদত্রজে গ্রমন 

গোববডভাঙ্গাব জমিদাঁব জ্ঞানদাগ্রসঙ্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি শিকাবী 
সেজো বাবু নানেই সমধিক প্রসিদ্ধ। হাতীব পিঠে চড়েই তিনি যাঁতাযাত 
করতেন। ঠাকুরবর সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধ! জানাতে তিনি চারঘাটে আসতেন 
বটে কিন্তু যমুনার ধাবে তিনি হাতী'কে বেখে বাকী দীর্ঘ পথ পদব্রজেই 
গমন কবতেন। টি রিবন জানি সা হা 

এ থেকেই তা বোঝা যাষ। 

৩। ফুর্ফুরার পীর প্রলজ রঃ 
ফুবফ্বাব দাদাপীব হজবত আবু বকব সিদ্দিকী এতদ্ অঞ্চলে সর্বাধিক 

সন্মানিত পীর ব'ল উনবিংশ শতাবীতে বহু লোকের নিকট গৃহীত 'তা। 
তিনি খুব কম বাবই বসিবহাট তথা চাবঘাট অঞ্চলে এসেছেন। কিন্তু যখনই 
এ অঞ্চলে আসতেন, তিনি তখনই একবাৰ অবশ্ত চাবঘাটে গীব ঠাকুববর 
মাহেবেব দবগাহে জিযাবত করে যেতেন। সেই লমযে তিনি ঠাকুববর 
সাহেবেব দবগাহেব সেবাষ্তেগণেব সঙ্গে সাক্ষাত কবে দীর্ঘক্ষণ বসে 
ধর্মালোচন! করতেন। 

৪। ঠাকুরবর সাহেবের দ্রগাহে ধর্ণ দিয়ে রোগমুক্তি 
জনৈক ওডিশা-বাসী একবাব এ অঞ্চলে কর্মোপলক্ষ্যে এসে “পুল বেদনা” 

নামক কঠিন পীড়াষ আক্রান্ত হন। ডাক্তাব, বৈদ্য প্রভৃতির নিকট 



১৭৪ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা 

' উধধ্পত্রাদি নিষেও কোন সফল না হওযাষ তিনি আত্মহত্যা উদ্যত হন। 
' ঘটনা জান্তে পেবে 'ঠাকুববব সাহেবের জনৈক ভক্ত তাকে পীবেব দরগাহের 
পবিত্র'মাটি ব্যবহাব কবৃতে পবামর্শ দেন। পরামর্শ মোতাবেক খর ব্যক্তি 
প্রত্যহ দবগাঁহেব ম|টি গাষে মাখতে এবং সামান্য পরিমাণে খেতে আরম্ভ 

'করেন। বেশ কিছুদিন মাটি ব্যবহাব কবে কোন সফল না পেষে তিনি দার্প 
ভাবে বিক্ষুব্ধ হষে ওঠেন এবং একবাব দ্রগাহে পদাঘাত কবেন। পবদদিন থেকে 
তাব শূল-বেদনা আরো তীব্র আকাব ধাবণ কব্ল। লোকে বল্ল যে ভাব 
ভক্তিতে নিশ্চয় খাদ আছে। লোকটি ব্যথিত হুষে পবে ব্যাকুলভাবে পীবের 

দ্রগাহে ধর্ণা দিলেন এবং অল্প দিনেব মধ্যে তিনি সম্পর্ণৰপে বেগ-মুক্ত হলেন। 
_ ব্লোগ-মুক্ত হওষার পব ওডিশার সেই ব্যক্তি তার জীবনের সেই আশ্চর্য্য 
ঘটনার কথা আত্মতৃপ্তি সহকাবে গ্রামে গ্রামে বলে বেডাতেন। 

৫। বকনা গরুর দুধ 

রাখাল হবি শুভি একবাব ফকিব ঠাকুববরকে তাদেব চডই-ভাতিতে 

আমন্ত্রণ জানালো । হবিকে ফকিব সাহেব গকব ছুধ দিষে ক্ষীব ভোগ কবৃতে 
বল্লেন। পালে একটি মাত্র ছধলো গাভী ছিল। তাব ছুধ অল্প দেখে 

ফকিব সাহেব, হবিকে বল্লেন বকুন! গককে দোহন কবতে। শুনে তে! সকল 

রাখাল বালক অবাকৃ। ইতঃস্তত কবৃতে কব্্তে তাব। বকৃনা দে/হন করে 

সত্য সত্যই ছুধ পেল। সেই ছুধ দিষে তাবা ক্ষীবভোগ বা শিবনি তৈবী 

কর্ল। 
চডুইভাতিতে নিমন্ত্রিতগণ একে একে এসে জমা! হল। তাদেব সংখ্যা যে 

অনেক। শিবনিতে সংকুলান হওষা অসম্ভব। ঠাকুব্বর সাহেব সব অবগত 

হষেও বাখালগণকে সেই শিবনি ভাগ করে দিতে ব্ল্লেন। তাই কবা হল। 

দেখা গেল শিরনি পেষে শেষ পর্য্যন্ত কোন ভক্তই অতৃপ্ত নেই। 

৬। মাণ কাটার খাল 

যশোহবাধিপতি মহাবাজ এতাপাদিত্য কোন কাধ্য উপলক্ষ্যে যদি 

চারঘাট অঞ্চলেব উপব দিবে যাতাষ/ত কবতেন তবে তিনি অবশ্তই একবাব 

ঠাকুববৰ সাহেবেব সহিত সাক্ষাত কবে শ্রদ্ধা নিবেদন কবে ষেতেন। মহারাজ 

এ অঞ্চলে অধিকাংশ মনে নূদী পখেই ফাতাযাতি কবৃতেন। ইচ্ছামতী নদী 



ঠাকুববর সাহব ১৭৫ 

বেষে নৌকা যে পথে ঠাকুববর সাহেবেব দবগ|হেব ঘটে আসত, সেই 
পথে ফিরে যেতে অনেক সময লাগত । তাই মহাঁবাজ গ্রতাপাদিত্য পথেব 
দুবত্ব কমাবার জন্ চারঘাটের দবগাহ থেকে দক্ষিণ দিকে ইচ্ছামতীকে সংযুক্ত 
কবে একটি খাল কাটিষে নিষেছিবেন। চাবঘাট থেকে বাছুড়িযার নিকটবর্তী 
কাকড়াস্থৃতি গ্রাম পর্য্যত্ত খালটি মহারাজেব আঁদেশে মাত্র একমাসে 
কাট! হযেছিল বলে এই খাঁলটিকে মাস-কাটাব খাল বলে। 

ণ। মুসলমানহীন গ্রাম 

ব্রাহ্মণ নগর থেকে সাঁতক্ষীবার পথে লাব্পা নামক গ্রামে কামদেব বাষ 
ওরফে ঠাঁকুববব নাহেবেব ভগিনী চম্পাবতী আন্মহত্যা কবেছিল বলে , 
অনেকের মত। এই আত্মহত্যাব মূলেও নাকি ছিল ইসলাম ধর্মেব প্রতি তাৰ 
বাতশ্রদধা। ঠাকুরবব লাহেবও বিস্ুন্ধ হযে বুড়ন পরগণাঁব মধ্য দিয়ে চাঁবঘাটের 
দিকে আসছিলেন। গাবর্ডা-কৈজুভী নামক গ্রামে এসে ভাব দাঁকণ পিপ|সা 
পায়। এক গৃহস্থেব বাডী গিষে তিনি "পানি, প্রার্থনা কবেন। গৃহস্থ জানান 
যে তাঁবা তো মুমলমান নন। ঠাকুববৰ সাহেব উক্ত গ্রাম ছুটিতে কোন মুসলমান 

বসতি নেই জেনে নাকি আঁবেগভরে বলেছিলেন যে কোন মুসলমান যেন 
এ গ্রামে বনতি ন! কৰে। 

আজিও পথ্যন্ত (১৯৭. ) উক্ত গ্রামঘয়েব কোন বাসিন্দা মুসলমান নন। 
উপ সপ 



দ্বাদশ পরিচ্ছেঘ 

তিতুমীর 

তিতুমীর নামে খিনি জনসাধারণেব মধ্যে লমধিক প্রসিদ্ধ তাৰ মূল 
নাম সৈযদ নিসাব আলি। তিনি ভাবত-বিখ্যাত পীর হজরত শাহ.জ।লাল 
এয়মনিব অন্যতম সুযোগ্য শিশ্ত পীব হজরত গোর]&াদ বাজীর একত্রিংশ 
অধঃস্তন পুরুষ | 

তিতুমীর * ১৭৭২ থুষ্টান্মের ১৪ই মার্চ নি রারের 
থানাধীন হাষদারপুর নামক গ্রামে এক সাধাবণ ম্ধ্যবিত্ত বাঙালী কৃষকের 

ঘবে জন্মগ্রহণ করেন ।- / 

তকে লোকে তিতুমীব বলে কেন? বাল্যকালে তিনি প্রাষই ঘুষঘুষে 
জরে ভূগতেন। বোগমুক্ত হওযাব জন্য তাঁকে প্রাষই শিউলী পাতা! ব। 
'অন্থান্ত অন্ধপ তিতা পাতাব বস খেতে হত। তিনি তিতা পাতা খেতে 

তেমন আপত্তি কবতেন না! বলে জযনাব খাতুন আদর ক'ৰ দৌহিত্রকে 
তিত! মিএ! বলে ডাঁকতেন। পববর্ভীকালে মীব তিতা! মিএণ- “তিতুমীর” 
নামে অভিহিত হন। 

কিশোব বষসে কৃষিকার্ষে নিবুক্ত থাকাষ তার ্বাস্থা বেশ ভাল ছিল | 

শরীব চর্চাব সাথে তিনি মল্তযুদ্, লাঠি-সডকি চালনা এবং অস্যান্তি ক্রীডাষ 

পাবদর্শী হযে ওঠেন। তৎকালে দেশে চোব ড|কাঁতেব উৎপাত ছিল, 

ছিল জযিদ/বের ভাড/টে লেকেব অত্/[চাব। তাদেব অত্যাচাবী-হাত 

থেকে জনসাধাবণেব রক্ষা কব।ব সংকল্প তিনি মনে মনে গ্রহণ কবেছিলেন। 

নদীষষধ কোন এক জমিদাবেব অধীনে চ!কুবীবত থাকাকালে অন্ত 

এক জমিদ/বেব বিপক্ষে দাঞ্খী করে তিনি অভিযুক্ত হন। তাতে তাঁব 

কারাদণ্ড হয। কারাবাসেব শেষে সিন মুক্তি পেবে বেদন|হত মন নিথে 

মক্কা শবীকে গমন কবেন। সেখানে হজবত শাহ, সৈবদ আহমদ ব্রেলভীব 

াহচধ্যে এসে মানসিক-+গ্রধ্য পান এবং ওষাহাবী ধর্মাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ কবেন। 



তিতুমীব ১৭৭ 

কিছুদিন পব তিনি দেশে ফিবে আসেন এবং ওযাহাবী আদর্শ প্রচাবে দু সংকল্প 

নিষে সম্পূর্ণৰপে আত্মনিযোগ কবেন। 

হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মাস্তবিত মুসিমগণেব আচাঁব-ব্যবহাঁবাদি তৎকালে 
ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী ছিল ন]। ত] দূৰ কবাব জন্য ওষাহাঁবীগণ প্রথমে 
ধর্মান্দোলন আবস্ভ কবেন। 

বঙ্গদেশে তখন জমিদাব ও নীলকব সাহেবদের অত্য।চাবেব তাণ্ডব চল্ছে। 
তাতে কৃষক সমাজেব জীবন হধষে উঠেছে অতিঠ। এইসব কৃষকগণেব 
অধিকাংশই মুসলিম । জমিদার ও ইংরেজ সাহেবগণেব অত্যাচাবে জর্জবিত 
কৃষকগণ ন্যাষ ও সত্যের জন্য তশদেব পাশে দীডাবাব লোকেব অভাব 

অনুভব কবছিলেন। সেই সমূহ বিপদেব দিনে অত্যচাবিত মুসলিমগশেব 
্বায্য স্বার্থ বক্ষ! কব! ধর্মান্দোলনকারীগণেব নিকট অবশ্য কর্তব্যবপে দেখা 
দিল। এতে শুধু মুসলিম নষ হিন্দু কষকগণও নিজেদেব স্বার্থেব দিকে তাকিরে 
এগিয়ে এসে এই আন্দোলনে সংগে সংযুক্ত হলেন। এইসব হিন্দ্ব ছিলেন 

বিশেষভাবে নিম্নবর্গীয় ; সামাঁজিকভাবেও উচ্চবর্শীয় উচ্চহিন্দুগণেব অবজ্ঞ! তথা 
বণাপূর্ণ নির্ধাতনের কারণে তার। বিস্কৃন্ধ হয়েই ছিলেন। 

তিতুমীর নিজেও ছিলেন কৃষকেব সম্তান। স্বাভাবিকভাবে সহজেই তিনি 
কৃষককুলেব সুখ-ছুঃখেব সঙ্গে ভিত হলেন। তব নেতৃত্বাধীন ধর্সান্দোলন 

তাই এক ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে পবিণত হল। 

সেকালে শীল চাষ খুব লাভজনক বাবসাষ ছিল। এতদ্ অঞ্চলে যাঁতে 
ব্যাপকভাবে নীল চাষ হয় তাঁর জন্য নীলকব সাহেবগ্ণও খুবই তৎপব ছ্বিল । 

এ ব্যাঁপাবে স্থানীষ জমিদাবগণই ছিল তাদের প্রধান সহাঁধ-সম্বল । বিশেষতঃ 

কৃষকদেব ওপব প্রভাব বিস্তাব কবে নীলচাষকে আবে। লাভজনক কবাব ক্রন্থা 

নীলকরগণ ছিল উদগ্রীব । স্থানীষ জমিদাবগ্গণও ইংবেজেব তীবেদাবী কবে 

নিজেদেব ভাগ্াপ্রসন্ন কবাব সুযোগ গ্রহণ কবতে চাইল। তাই সাহেবদের 

বিকদ্ধে প্রজ্বলিত বিক্ষোভকে দমন কবাঁব ভন্য জঠ্দাবগণ নানাভাবে 

কষকগ্রণেব উপব অত্যাচাৰ কবতে লাগল! এঃন কি পুঁডাব ভচ্দাব কুম দেল 
বাষ মুসলিমগণেব “্দাভিব” উপব বব ধার্য কবলেন। এবার তিতুদৰ 

কষকগণেব উপব এ অত্যাচাবেব প্রতিবাদ কবলেন। গোববডাঙ্গাব ভহিদ!ন 
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধণয, গোবিন্দপৃবেব দেবনাথ বা প্রসৃ্খ বুযালেবেল 
সহাষত! কবে তিতৃমীবেব বিবদ্ধাচবণ কবলেন। ভিতুলীব এবাৰ সহহেই 

শাঠং 



৯১৭৮ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কথ! 

বুঝলেন যে, ইংবেজের রাজশক্িই এই সব জমিদাবগণের যথেষ্ঠ অনুপ্রেবণা 
যোগাচ্ছে ;। অতএব ইংরেজ বিতাঁডনই সর্বাগ্রে প্রষোজন। ফলে কৃষক 
আন্দোলন, ইংবেজ বিতাডন আন্দোলনে পর্যবসিত হল। তাই তাব সংকল্প 

হল 8. 
১1 ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাঁডিত কবতে হবে । 

২। দেশে স্বাধীন ও সার্বভৌম সবকাঁব গঠন কবতে হবে । 
৩। ইংবেজেব সাকবেদ জম্দাবকে দমন কবে কৃষকসমাজকে শোষণ ও 

অত্যাচার থেকে মুক্ত কবতে হবে । ইত্যাদি । 

তিতুমীর পরিচালিত ওষাহাঁবী আন্দোলনকে কেউ কেউ ধর্মসংস্কাঁৰ ও 
জাম্প্রদাধিক আন্দোলন বলে আখ্যা দিষেছেন। তাদেব বক্তব্য 

স্উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নিম্নলিখিত বক্তব্য কষটি থেকেও ত1 প্রমাণিত হতে 

শ্মারে £ 

১। হান্টাব সাহেব তাঁব “ভারতেব মুসলমান” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 

লিখেছেন,--“কাষেমী স্বার্থসম্পন্ন বা যে কোন বিভ্তশালী ব্যকিব 
পক্ষেই ওয়াহাবীদেব উপস্থিতি একটা স্থাষী ভীতিব কাবণ। 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াহাবী বিদ্রোহ কেবল মুসলমান সম্প্রদাষে 
সংকীর্ণ গণ্ভীব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে নিম্নবর্গেব হিন্দুগণও 
অংশ গ্রহণ কবেছিল 1" 

ন২। “ভারতে আধুনিক ইসলাম”; গ্রন্থে ক্যাণ্টোয়েল শ্মিথ লিখেছেন,_. 
--" ওষাহাবী বিদ্রোহ ছিল পূর্ণমাত্রায় শ্রেণী সংগ্রাম। ইহা 

হতে সান্প্রদাষিক প্রশ্নটি ধীবে ধীবে অন্তর্থিত হযেছিল। শিল্প 

বিকাশেব পূর্বমুগে শ্রেণীসংগ্রাম যেভাবে প্রা সকল ক্ষেত্রে ধর্মী 
ধরনি গ্রহণ কবেছিল, সেইভাবে এই শ্রেণীসংগ্রামেও ধর্মাঁষ ধ্বনি 
ব্যবহৃত হয়েছে +_কিস্ত সেই ধ্বনি ধর্ঘ হুলেও সান্প্রদাধিক 
ছিল না।” 

“শহীদ তিতুমীব” গ্রন্থে আবছুল গক্ষুব সিদ্দিকী লিখেছেন, 
“তিতুমীৰ অন্য মতাবলম্বী মুসলমানদেবও বিকদ্ধে ছিলেন এবং তাদেব 

অনেক মসছি,দও পুডিয়ে দিয়েছিলেন! আবাব এও জান। যায যে, 

ভূষণাব জমিদার মনোহব বাধ, তিতুব দলভুক্ত ছিলেন এবং তিতুকে 
বন্ৃপ্রকাবে সাহায্য করেছিলেন ।” 



তিতুমীর ১৭৯ 

৪1 ইংরেছের পবম ভক্ত ও তিত্ুর্মীবেব প্রথম বাঙালী জীবনীকাৰ 

বিহাবীলাল সবকার প্রাষ শত বংসব পূর্বে ইংবেঙ্গ আমলেব স্্ণযুগে 

ভাব “তিভুমীব ও নাবিকেলবেডিষাব লভাই” গ্রন্থে লিখেছেন, 

“তিতৃমীব এই সকল অঞ্চলেব বিভিন্ন জমিদাবীর অধীনস্থ 

হিন্দ্ব-মুসলমাঁন উভষ সন্প্রদাষেব প্রজাগণকে জমিদাবেব খাঁজন। বন্ধ 
কবাব নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পেষে অধিকাংশ প্রজ। খাজন! বন্ধ 
কবে দেব। " "ক্রমে ক্রমে কযেকখানি গ্রামের হিন্দ-মুসলমান 
উভষ সন্প্রদাষেব চাঁষীগণ তিত্বুকে স্বাধীন বাদশাহ বলে স্বীকাৰ 

কবল ।” 

ভাবতেব বৃটশ শাসকেব বিতাঁভন ও স্বাধীনত1 সংগ্রামে তিতুমীৰ 

ছিলেন অগ্রগণ্য শহীদ । অধ্যাপক শাস্তি বাধ লিখেছেন,__ 
“তিতৃমীব সংগ্রামরত অবস্থা বীবেব মত ম্বৃত্যু ববণ করে বৃটিশ 

শাসনেব বিকদ্ধে মুক্তিযুদ্ধেব প্রথম শহীদ হবাব সম্মান লাভ করেন। 

০০, এই বিদ্রোহকে সাল্প্রদাষিক আখ্য! দেওষ! ভুল। যাব। 
দিতে চান তাব। সত্যেব উপ1সক নয। কোন বিশেধ বাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবাব জন্যই তাব! এই মুসলিম দেশ-প্রেমিকদেব 
কাহিনীগুলিতে সান্প্রদাধিকতাব কলঙ্ক কালিমা! লেপন কবেছেন।” 

_তিতুমীব | 
স্বৃফী আদর্শেব মতা লৌকিক ইসলাঁমেব আদর্শ অনুসাবী তিতুমীব বর্তমানে 

-পীবেব পর্ধ্যাষে উন্নীত হযেছেন বলে কেউ কেউ মনে কবেন। ডঃ এনামুল 
হক লিখেছেন,__“শহীদ তিত্মীব ওষাহাবী আদর্শপন্থী,__সুফী মতবাদী নন। 
তবু তাব আদর্শ ছিল যেন সুফী আদর্শের শ্যায লৌকিক ইসলামেব আদর্শ 1৩৫ 
বন্ততঃ তিতুরীবেব বহু ভক্ত তাকে সুফী পীব ফকিবেব ন্যাষ শ্রদ্ধ। 
কবেন। দুইশত বছৰ অতীত হুল, যশোহব, খুলন|, চব্বিশ পবগণ।, নদীহ। 
প্রভৃতি অঞ্চলেব জনসাধাবণ তাৰ এঁতিহাসিক স্বত্যুব জন্য গোঁবব 

ধবোধ কবেন। পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব আন্ুকৃল্যে এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্তালয 
সংহতি সমিতিব উদ্যোগে ১৯৭২ খৃহ্টার্ষে তিত্ুমীবেব দ্বিণতবর্ধ জন্মবার্িকা 
স্মরণে নাবিকেলবেডিষ| গ্রামে শহীদস্তস্ত নিশ্মিত হযেছে! এই অনুষ্ঠানে 
শত্ীপ্রভাত কুমাৰ পাল যে উদ্বেধনী সংগীত £ পবিবেশন করেছিলেন তা 

খএইবপ,- 



১৮৩ বাংল পীর-সাহিত্যের কথা 

ভিতুমীর প্রশত্তি 

তুমি বীব বিপ্লবী বীব সালাম লহ সালাম 

নিপীডিত কৃষকের কাছে বীর তিতুমীব একটি নাম? 

জম্দাব জোতদার ইংবাজ বেনিয়া 

বৃতুক্ষ কৃষকে মেবেছিল দলিয়! 

বলেছিলে তুমি সহিও ন। আব এ অত্যাচাব অবিরাম ॥ 

লডে যাই ধবি, ভাই হাতিবাব সকলে 

অধিকার আপনার কেডে আনে! দখলে 
রক্তলোলুপ শ্বাপদে নাশিতে কব আপে।যহীন সংগ্রাম ॥ 

কৃষকেব সরকাব করেছিলে গঠন 

ছিল নাকে! জুলুম অবসান শোষণ, 
মুক্তি আনন্দে কবে ঝলমল এই এলাকার প্রতি গ্রাম ॥ 

তব ডাকে ঝাকে ঝাকে স্বাধিকার বক্ষায় 

সহত্র জান কোরবান নারিকেলবেডিয়ায় 

মুজ্িপথের তুমি যে শহীদ লহ মোব ছোট্ট সালাম ॥ 

মহন্মদ মুজিম বিশ্বীস প্রমুখ সেবাষেতগণ তিতুমীবেব স্মৃতি-বিজড়িত মসজিদে 
ধুপ-বাতি প্রদান কবেন। প্রতি বসব বাদুডিয়! থানাব অন্তর্গত সলুয়া নামক 

গ্রাম থেকে মহরমেব সময় এক তাজিয়া বের হয় এবং ত। নাবিকেলবেডিয়ায় 
তিতুমীবেব স্মৃতিস্থলে শোভাযাত্রা-সহকাবে আসে। পথিমধ্যে ঘোষপুব, 
চণ্তীপুব, বুকজ প্রভৃতি গ্রামের হিন্দ্বমুসলিমগ্ণণ অনুবোধ কবে সেই 
শোভাষাত্রাকারীগণের সাময়িক গতিবৌধ কবেন এবং ভক্তিসহকাবে "মাতম" 
অনুষ্ঠান প্রদর্শন ও ভক্তি-অর্ধ নিবেদন কবেন। প্রতি বংসব তিতুমীবেব জন্মতৃমি 
হায়দবপুবেও মহবমেব সমষ বিবাঁট উৎসব হয , ভাতে প্রায় আট-দশ হাজাব 
লোকেব সমাবেশ ঘটে । দশদিন ধবে সে উৎসব চলে এবং শেষ দিনে সবচেয়ে 

জশাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় । 
শহীদ তিতুমীব সম্পর্কে বাংল! ভাষাষ ষে সব পুস্তকে বিভিন্ন অভিমত 

লিখিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম এইবপ £*- 

১। ভাবতেব ইতিহাস £ ধর্ণটন 
২। ুক্তিব সন্ধানে ভাবর্ত £ যোগেশ চন্দ্র বাগল 
'৩। খাঁটুবাব ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী £ বিহাবীলাল চক্রবর্তী 



তিতুমীব ১৮৯ 

91 তিতুমীব $ অধ্যাপক শান্তিময় বাষ 
€ | ভাঁবতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম £ সুপ্রকাশ বায় 

₹৬। বাঁশেব কেন্ল। 2 শ্তরীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচাধ্য 

৭। তিতুমীব £ শ্রীশ্যামাকান্ত দাস। ইত্যাদি । 

তিতুমীবকে নিয়ে কিছু স্থয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থ বাঁ পুঘি রচিত হযেছে। তাদের 
মধ্যকাব কষেকখানিব উপব সংক্ষিপ্ত আলোচন। এখানে লিপিবদ্ধ কব 

হ'ল ৪ 

১1 শহীদ তিতুমীর 

শহীদ তিত্ুমীব নামক গ্রন্থেব বচযিত। আবদুল গফ্চুব সিদ্দিকী সাহেব! 
চব্বিশ পবগণাঁব বসিবহাট মহকুমাঁব বাছুডিয়া থানাব অন্তর্গত খাঁসপুব গ্রামে 
ভাব জন্ম। পীব গ্োবাটাদ তথা শহীদ তিতুমীরেব বংশের সহিত তার সম্পর্ক 
অবিচ্ছেদ্য । তীব পবিচষ “বালাগাব পীব হজবত গোঁবা্টাদ বাজী” নামক 
গ্রন্থ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই প্রদত্ত হযেছে। 

ছিষাশি পৃষ্ঠাষ লিখিত এই গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। বহু দুত্প্রাপ্য তথ্য তার 
মধ্যে পবিবেশিত হযেছে । অধিকাংশই এঁতিহাসিক তথ্য-বন্থল্ন এবং জীবনী গ্রন্থ 
বলে চিহিত হলেও তিতুমীবের অসমসাহসিক কার্ধ্যাবলীব বিববণ পাঁঠকচিত্তকে 
বিস্ময-বিমুগ্ধ কবে বাখে। যে সমস্ত অপ্রকাশিত পত্রাবলী এতে স্থান পেয়েছে 

তাব মৃল্য অপবিসীম। গ্রন্থখানি বাংল! একাডেমী, ঢাক! থেকে প্রকাঁশিত। 
তাদেব প্রথম প্রকাশকাল ১৩৬৮ বঙ্গাব্। কলিকাতাস্থ ভাবতীয় জাতীয় 
্স্থাগাবে এ পুস্তকেব এক কপি বক্ষিত হযেছে! পুস্তকের নং বি ৯২২*৯৭-_টি 
৬৯৫ এস। 

২। বাশের কেন! 

“বাশের কেল্পা” একখানি নাটক! নাট্যকাবেব নাম শ্রীপ্রসাদকৃ্ণ 
ভষ্টাচাধ্য। নাঁগবদোল।, লাল বাজপথ, বিক্তা নদীব বাঁধেব পব, বক্তমাখ? 
প্রভাত, বাঁজবন্দী প্রভৃতি নাটক বচন! কবে তিনি খ্যাতি অর্জন 
কবেছেন। 

নাঁটকখানির পৃষ্ঠ! সংখ্যা ১৬৮1 এটি পঞ্চম অংক বিশিষ্ট এবং পঞ্চদশাধিক 
পুকষ চবিত্র ও' চতুর্থ ধিক নাবী চবিত্র সমন্বিত । নাটকটিব গীত সংখ্যা ৯। 
এব মধ্যে একথানি গান বচন। কবেছেন শ্রীঅনিল ভট্টাচাখ্য--একথা গ্রন্থকাক 



১৮২ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

উল্লেখ করেছেন। নাটকখানি উৎসর্গ কব! হয়েছে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ফণিভুষণ 
বিদ্যাবিনোদের নামে! 

অংক্ষিপ্ত কাহিনী । 
ইংবেজের অত্যাচাব হাযদবপুব অঞ্চলেব চাষীদের নিকট অসহ হয়ে 

উঠেছে। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহছও দেখা দিয়েছে । চাষী সদানন্দের পুত্র রতন 
গুলীর আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে। 

ইংরেজের পক্ষে কর্ণেল স্ববেদাৰ সিং কৃষক বিদ্রোহের নেতা তিতুমীরকে 
বন্দী করাব চিন্তায় উদ্দিগ্ন। কালীপ্রসম্ন মুখোপাধ্যায় যে কোন মূল্যে তার 
জমিদারী রক্ষায় ব্যগ্র। জমিদারের কর্মচারী হীরালাল যে কোন উপান্ে 
ফালীপ্রসন্ন বাবুব জমিদারীট! কেডে নেবার মতলব করছে। ব্যবসারী দীনবন্ধু 
হাঁতী মুনাফা! লুটবার ধান্ধায় তৎপর মিষ্কিন ফকিব এদেশে ইসলামী-স্থান 
গ্রডে তাঁর বাদশাহ হবার আশায় আশান্বিত। 

ষড্যন্ত্র কবে কালীপ্রসন্ন স্বখোপাধ্যায় ও তিতুমীবের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি 
করা হল। জমিদারেব ভাঁগনে অনাদি দেশমাতৃকাব মুক্তিব পণ নিয়ে সংগ্রামী 

নেতা তিতুমীবের পাশে এসে দাডালো। হিন্দ্ূব সঙে মিতালিতে মিস্কিন 
ফবিরের দ্বার্থসিদ্ধ হবার নয়, তিতুমীরেব স্বত্যুতেই তাঁব লাভ। তাই সে 
কৌশলে তিতুমীবেব পুত্রকে পাঠালো! স্ববেদাব সিং-এব কবলে ৷ অপবদিকে 
সুবেদার-পতী মহীয়সী ডলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধবা দিলেন তিতুীবেব নিকট 

এই ঘটনায সুবেদাব সিং বিভ্রীত্ত হল, _তিতুমীবকে ভুল্ বুঝল। 

প্রতিশোধেব বদলায় তিতুমীবেব পুত্র বাদশার প্রাণ গেল গুলীব আঘাতে 

তিতুমীরের মহত্বে বেঁচে বইল ডলি । তিতুমীবেব ভগিনী পিযাবা! দেশপ্রেমিক । 

অন্যদিকে সে ভালবেসে বিবাহে পর্যযত্ত সম্মত। পিয়ার! ভালবাসে 
অনাদিকে। কস্তম ভালবাসে পিষাবাকে। অনাদিও ভালব।সে পিরাবাকে। 

কুস্তমের আশা বাদ ন| সেধে অনাদি চ্চ্ছয় দেশত্যাগ কবলেও শেষ পর্ধয্ 

ইংরেজের বিচাবে কম্তমেব হযে গেল ফাসি। তিতুমীব নাবিকেলবেডিষায় 

বাশের কেন্প। কবে শেষ লডাই-এব জন্য প্রস্তুত হলেন। কালীপ্রসন্ন প্রন্খ 
এগ্সিষে গেলেন ইংবেজেব সহযোগিতায় । ক্রমান্বষে ধব| পডল হীবালাল, 

দীনবন্ধু হাতী প্রম্খেব শবতানী। গুলীব আঘাতে প্রাণ গেল অনাদিব, 

বল্পমেব আঘাতে প্রাণ গেল মিম্বিনেব, গুলীব আঘাতে ১বল সুবেদাঁব সিং 

তিতুহ্টীবেধও বুকে লাগল গুলীব আঘাত। কালীগ্রসন্ নিজেব তুল রুঝে 



তিতৃমীর ১৮৩ 

তিতুমীবেব কাছে এসে পডলেন, তখন তিতুমীবেব স্বৃত্যু উপস্থিত । শেষবারের" 

মত তিনি বললেন, বিদেশী ছুধমনদেব হাত থেকে গরীব-হুঃখী দেশবাসীকে, 
বাচাতে, দেশের স্বাধীনতা! আনতে গীয়ে গাষে তাবা যেন গডে তোলে এই, 
তিতুমীবেব “বাশেব কেল্লা 1” 

বাঁশেব কেন্ু। নাটিকে তিতৃমীবেব মূল বিবৌধী চবিত্র পঁভাব কৃষ্দেব রায় 

অনুপস্থিত । 
কিছু শ্রতিহাসিক পুকষ ও কিছু কল্পিত ব্যক্তিকে নিষে বচিত এই নাটক ॥ 

যতদূব জান! যাষ, বাদশ। বলে কৌন পুত্র ব| পিষাঁবা বলে কোন ভগিনী 
তিতুমীবেব ছিল ন|। তাছাড! ফ্ুলজান বিবি নামে 'ভাঁবী” ছিল ন! তিতুমীবেব, 
তিতুমীবই তাব ভাইদেব মধ্যে জোষ্ঠ। 

কম্তম-পিযাঁবা, অনাদি-পিয়াবা, সুবেদাব-ডলির প্রণয়, এই নাট্যকাহিনীর 

অনেকখানি স্থান অধিকার কবেছে। এতে জধিদাৰব ও..কৃষকেব মধ্যকার 
সম্পর্কের বাস্তব বপ স্কুটে ওঠেনি, জমিদাবেব প্রতি নাট্যকাবেব পক্ষপাতিত্ব 
অনুভ্ভত হয অথব। তিনি এটাকে ঠিক এতিহাসিক নাটক কবেন নি। 

বৃদ্ধ বিশু, তিতুমীরেব পুত্র বাদ্শাব শিশুবেল!' থেকে সাথী। সে হিন্দ্রুবা 
মুদলিম নয, সে বাঙালী । এই স্বজাতিত্ব বোধ তাব মনে অক্কুবিত হয়েছে । 
তাই সে গেষেছে,_ 

বাঙল| আঁমাব সোনাব মাটি বাঙল! মোব ভাই । 
মায়েব গেহে ভাই-এব স্বেছে কতই সুধ। পাই ॥ 

কোবাণে আব পুবানেতে, 
বাম-রহিমে এক স্ববেতে, 

মাযেব দুঃখে বুক ভাসাতে কোথাও দেখি নাই ॥ 

হিন্দু-মুসলিমেব মিলনেব ভাঁবপ্রকাঁশক নাঁটকখানি এদেশবাসীকে দেশপ্রেমে 
উদ্বুদ্ধ কবতে সহাযত! কবে। তিতুমীবকে বিবোধী পক্ষীষগণ বিশেষতঃ 
জমিদাঁববা তাকে ডাকাত বলে অভিহিত কবলেও ভাব দেশ হিতৈষণ! 

অপ্রকাশিত থাকে নি তিত্ুমীবেব ধর্মেব গৌডামি ছিল না, ছিল ওশস্ত হদয । 
দেশেব মৃক্তিব জন্য নিদাকণ পুতশোকও তাকে বিচলিত কবতে পাবে নি। 
তিনি আদর্শ স্বাধীনত। সংগ্রাশীব দৃষটীততস্ববপ স্বত্যুববণ কবেছেন। 

৩। তিতুমীরের গান ৪ 
তিতুমীবেব নামে বচিত একখানি গানেব পুথি সম্প্রতি আবিষ্বত হয়েছে। 



১৮৪ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

পুথিখানি বামচন্দ্রপুব গ্রামেব মোহম্মদ সহবালি সাহেবেব বাঁডী থেকে উদ্ধাব 
কবেছেন বলে উক্ত বামচন্দ্রপুব গ্রাম, থানা বাদুডিষা, জেল। চব্বিশ পবগণা 
নিবাসী শ্রীপ্রভাত কুমাৰ পাল মহাশষ আমাকে বলেছেন। পুথিখানি 
ক্ীপ।লেব কাছেই আছে। সংকলন আমাঁব। 

তিতুমীবেব গান-বচযিতাব নাম সাজন (গজী )। সান গাজী ছিলেন 

ততিতুমীরেব সহযোদ্ধা । গানগুলি প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল ন1, লে(কেব মুখে 
সুখেই ফিবত। সাজন গাজী যুদ্ধে পবাস্ত হযে বন্দী হন এবং জেলখানায় 
নিক্ষিপ্ত হন! সাত বছবেব মেযাদে তাৰ জেল খাটতে হম়। জেলে 

খাঁকাকালে এই গান তিনি বচন! কবেন। গানের মধ্যে সাঁজন গাজীব 
নিগ্নবপ বিববণ পাওযা যাষ 8 

খোৌবসেদেব বাহুব তলে 

নাচাব সাঁজন বলে 
ফজল কব আজিজেলগপফুল ৷ 

নানি হালদাবেব গাতি 

মেসে সোমপুব বসতি 
জমা বাখি পাশ আউসে সোমপুব ॥ 

বড ভাই-এব নাম মাজম্ 

ছোট পাতলা! মেজ সাজন 
ছো'ট ভাই গিয়েছে মবে। 

সাজন বড গোনাগাব 

সাত বছব মেযাঁদ তাৰ 

কষেদ হল দিনেব লডাই কবে ॥ 

সাজন গাজীব বসতি যে গ্রষমকে “মেসে” বলে উল্লেখ কব! হরেছে বর্তমানে 

ত। মিয়া নামে পবিচিত। গ্রামটি ইছামতী নদীব একেবাবে পশ্চিম ভীব 

সংলগ্ন । ইহ বাদুভিয়! থানাব অন্তর্গত । জান| যায় যে তখনকার দিনে 

এতদ্ অঞ্চলে নানাঁবকম গান লোকেব মুখে মুখে ফিবত, লিখে বাখাব প্রবণতা 

সাধবণ কৃষকেব মধ্যে ছিল ন।। সাঁজন গাজীব গাঁওয। এই গাল ব। 'সাযবি? 

কীকভা সৃতি গ্রাম নিবাসী পবাণ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি শিখে নেন। পরাণ 
মগুলেব নিকট থেকে শিখে নেন বামচন্্রপুব গ্রাম নিবাসী সহবআলি মুল । 

সহরআলি মগ্ডলেব বর্তমান বষস (১৯৭৪) প্রা নব্বই বছব 1 তিনি ভাব 

২০। ২২ বছব ববসকালে মুখে ম্বখে ফেব। গান লিপিবদ্ধ কবেছিলেন ! 



তিতুমীর ১৮৫ 
পৃথিখানিব নাম-পৃষ্ঠ! বলে কিছু নেই । মাঝারি মোট। সাদা কাজে নীল 

কালি দিয়ে লেখা । পরিষ্কাব বোঝা যায় যে, ৫০/৬০ বছর আগে নীলের 

যে বডি কালি মুদি দোকানে পাওয়া যেত সেই কালিতে লেখা । কোথাও 

গাচ নীল, কোথাও হালকা নীল। কাগজেব এক পৃষ্ঠায় লেখা । পুথির 

আকৃতি ১১১৫৯" তার কোন কোন প্রান্ত পোঁকায় খেয়েছে। উত্তর 
পশ্চিম কোণে জল পডে বহু লেখা মুছে গেছে । পুথিব প্রথম দিকে ছ'এক 

জায়গায় বাজাবেব সংক্ষিপ্ত হিসাব্ লেখ আছে। প্রথম দিকের লেখা দেখে 

বোঝা যায় যে সেটি পুথিব মুখবন্ধ। প্রথম পংক্তি দেখে বোঝা! যায যে তার 
আগে পংক্তি ছিল। এব পৃষ্ঠ! সংখ্যা মাত্র ১৩ট। শেষ দিক অসম্পূর্ণ বা 
খণ্ডিত। প্রথম থেকে কয়েকটি পংক্তির নমুন| ৪ 

বোজা নামাজ বন্দেগীব মূল । 
' মোবসেদেৰ জবানে শোন! 
ন! থাকিবে পাপ গোন! 

ছেদেক দেলে কব দিন কবুল ॥ 

পয়ার ছন্দে এখানে সাজিয়ে দেওয়! হল , কিন্তু মূলতঃ পুথিতে গদ্যাকারে 

একটান! লেখা আছে এবং প্রতি মিলেব সাথে ছুটা দাগ দেওয়] বয়েছে। এব 
মুখবন্ধেব ব1 তৃমিকাব পব কাহিনী আরভ। পুথিব প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাব 
উপবিভাগে লেখ! আছে *শ্রীত্রীএলাহি ভরস! 1” 

পুথিব ভাষ! এক বকম ছুর্বেবাধ্য। একান্তভাবে স্থানীয় আঞ্চলিক মৌখিক 
ভাষাব সঙ্গে আমি ও প্রভাতবাবু পবিচিত বলেই অনেক আয্লাসে পুথিব 
পাঠোদ্ধাব কব। এবং তা কিছু মর্মার্থ উদ্ধাব কব। সম্ভব হয়েছে! লেখক সহব 
আলি সাহেব যে নিতান্তই অল্প লেখ! পড1 জানেন ত! পুথিব ভাষাদৃষ্টে সহজে 
অনুমান কব যায়। বনু এছলামী ভাবপ্রবণ চিন্তাব প্রকাশে এতে বাংলা, 
আববী প্রভৃতি শব্দেব সহায়ত নেওষ! হয়েছে। বানানে প্রচুব অশুদ্ধি আছে! 
* চন্দ্রবিন্দু ব্যবহাব একেবাবেই নেই। প্রায় সমগ্র পুথিখানি ত্রিপদী পধার 
ছন্দে বচিত। তবে চবণে সাজানে| নেই-_একটান। লেখা একথ! পূর্বেই 
বলেছি। একই শব্দ পব পব ছুইবার ব্যবহাঁবেৰ পবিবর্তে এ শব্দেব পাশে '২, 
লিখিত হযেছে। স্থানীষ শবেব কষেকটি নমুন! __ 

ষুতি অর্থ প্রকাবে 
রি হত শিষে 



১৮৬ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

গামালি ৯2 গ্রামাঞ্চল 

জোনাঁবাত প্রতিজন 

কেগোর রী কাকেব 

উব না উপৃড 

ধোমা রি ধেশয়। ইত্যাদি । 

বহু পদের শেষে 'ই'-কার আছে। যেমন, _পুবিচি, বন্দুকি, ইতাদি। কিছু 

কিছু ইংরেজী শব্দ বিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা,_টোটা, ফয়ের, 

ছেপাই ইত্যাদি। ভাষার কি্কিত নুন! ৫-_ 

দৌঁড়ে এসে পূর্ব দিকে 
তলোয়ার মারিল ফিকে 

আশ। করি রজিবুল্লার ছেরে। 

তেরিজ দে মারিল গুডি 

লায় লাহা কলম! পড়ি 

কোপ ধবিল লাঠিব উপবে ॥ 

বাংল! বহু শব্দের বিকৃত উচ্চাবণ আছে। তিতুমীরের ভাল নাম নিসার 

আলি। নিসার ৯ মিসার ৯ নেসাঁর ৯ মেসাব ৯ মেছের আলি অপত্রংশে 

ব্যবহৃত হয়েছে । 

সংক্ষিপ্ত কাহিনী 

প্রাণপণ করে পুঁড়োর হাটিখোলায় এসে দুইটি গরু জবাই কবা হল॥ পরে 
সকলে নদীর ধার ধরে লাউঘাঁটির দিকে চল্ল। 

লাউঘাটির সাকের সরদার তিন গরু কোববানি করে সুষ্ঠভাবে সকলের 

খানা-পিন। দিলেন। তাঁবপব আবার আক্রমণ শুক হল বঞ্জের আওয়াজে । 

বিপক্ষ যোছধার নাম হরিদেব (কৃষ্ণদেব ?) তার ডান হাতে তলোয়ার বাঁ হাতে 

ঢাল। রজিরুল্ল!র শিরে নিক্ষিপ্ত তলোয়ার, লাঠিব আঘাতে আহত হন। 

লাটিব আঘাতে তাব মাথাষ বিরাট ক্ষত হল, পাঁজবার দুটো কাঠি ভেঙ্গে 

,-তলে|য়ার ছিটকে গিয়ে পডল দুবে। বহুলোক মারা পডল, বহু লোক 

দৌডে পালালো । জনৈক যোছ। ব্রাহ্মণ পিপাসার পানি চাইলে, তাব গালে 

গাবা গোস্ত দেওয়া হল। হরিদেবের পক্ষে লীবৃসাব রক্ষী বাহিনী এল। 

গোলাম মাছুমেব ছুবুমে তাঁর ঘোঁডা বেডে নেওয়] হল । সৈগ্যগণ এবাব ধিবে 



তিতুমীর - ১৮৭ 

এঙ্গ সাড়াপোলে, সেখান থেকে বাবঘবে হয়ে নাবকেলবেডেষ এসে জম হল। 

আশ-পাশ থেকে ত্রা্মণদেৰ ধবে এন্রে মাঁথা মুডিয়ে দাঁডি বেখে দেওয়া! হল। 

ত্রাক্গণ বাড়ী এলে ত্রান্গণী অনেক তাঁম[সা! করে বল্ল,--তোব!) নামায পড়ে। 

তাতে তোমাদেব কি ক্ষতি; কেন কবৃলে দাড়ির জরিমাঁন! ই লক্ষমীছাড়। 

কৃ্দেব পুডোয় করল পীবেব কারখানা । কাব কাছ থেকে দুর্বনুদ্ধি 
পেয়ে ঝন্ুডা বাধিধে কৃষ্ণদেব গিয়ে বিবরণ জানান কালীবাবুকে ! 

কালীবার্ সবাওষাঁল (ধর্মষোদ্ধী স্থানীষ) সকলকে দমন কবার জন্য 
আলেকজাণ্ডাব সাহেবকে হাজার টাক! নজরান[ দিয়ে সিপাহী পাঠাবার ব্যবস্থা 
কবলেন। থানাধ থানায় বিপোর্ট গেল । বেলে অর্থাৎ বসিরহাটের দারোগাঁকে 
খবব দেওয়! হল। বাঁবাসতের ম্যাজিস্ট্রেটেব হুকুমে বন্দুকধাবীগণ প্রস্ভত 
হুল । আকেল মোল্ল। এসে খবব দিল নারকেলবেডেব কেল্লায় । আলেকজাণার 

পুডশর ঘাট পাব হয়ে এল কাঁকডাসুতি। কষেত মণল ছুটে এসে সে খবর 
দিল। বনু ছেলেমেষে ঘর ছেডে পালালো । এদিকে গোলাম মাসুমের হুকুমে 

সকলে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হল! সিপাহীগণ গুলীব ভয় দেখিষে তিতুমীরেব 
দলকে বুদ্ধ থেকে নিবন্ত হতে বল্ল। কিন্তু ক্বুদ্ধ যোদ্ধাগণ কৃষ্ণদেবের উপর 
তীব্রভাবে ক্ষিপ্ত ( তাব৷ ম্বত্যু পণ কবেছে। ধর্মের শক্তিতে মোৌরসেদ ব! 
নেতাব হুকুম, তামিল করতে তারা প্রস্তুত । বন্দুককে তার! তুচ্ছ মনে কবে। 

ইসলাম প্রচাবক বিরাট ফকির (মেসেব আলি ) নিসার আলিকে মাববে এমন 
সাধ্য কাব * তিনি যে মন্ধাব হাঁজি। 

নিসাব আলি দিনেব যুদ্ধে জীবন দিষেছেন। সকলে আরো! হ্ুদ্ধ হয়ে 
এগ্সিষে গেল । সিপাহিগণ বন্দুক চালালে! । যুদ্ধ করল গোলাপ । সেমুদ্ধ 

ঘোবতব। সে ষুদ্ধ কবল জামাত আলি জমাদাবেব সাঁথে। সে দৌডে 
গিষে পডল ভঙভভে নামক জাগায় । হানিফ দফাদাঁবেবও সেই অবস্থা । 

হতভাগ্য পযেত মণ্ডল গেল সাহেবের সাথে । তিতুমীবেব দল তাঁকে দিল 
বেদম প্রহাব। কিন্তু সেই সাথে দাবোগীকেও তাঁব। ধরে ফেলল। দাবোগ! 
বলে,_-আমার জাত মেরো ন!। আমি ব্রাহ্মণ অর তুমি সৈষদ অর্থাৎ ছুজনেই 
সমতুল। 

হজরত হেসে বলে, তোমা জাত ভাঙলে আব গ্রডে না। 

মঙ্গলবাঁরেব মুদ্ধে তিতুমীবেব পক্ষেব জয হল। দবগ ভাষা দাগাবাঁজি 
কবায মম্পজদ্দি খুব ছুঃখিত। বাঁট টাকাব লোভে পেষার আলি বেইমানি 
কবায় তার শাস্তি দেও হল। 



১৮৮ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথ! 

সুদ্ধে পবাজষেব খবব গুনে কালীপ্রসন্নবারু কৃষ্ণনগবে গিষে বাজ-দববাবে 
জানালেন যে, তিতুমীবেব লোকেব| কাষেত-বামনকে ধবে মুসলমান কবছে। 
বাংলায় জারি কবছে আববীয় মুসলমাঁনী ভাবধাব1। ময়জদি তাদেব সমস্ত 
খরচ যোগান দিচ্ছে। পুভোব কৃষ্ণদেব তাদেব দাডিপি্থ আডাই টাক! 
জবিমান| কবার সকলে ক্ষিপ্ত হয়েছে। 

কৃষ্ণদেব খাজন। আদান কবতে লক্ষ্মীকাত্ত পেধাদাকে পাঠালেন। 
দাষেম ও মুন্ুক্টাদ খাজন। দিতে বাজী হল ন| | ধান্ধাধান্ধি থেকে মাবামারি 
আবস্ভ হল। দায়েম বন্দী হযে আনীত হুল কৃষ্ণদেবেব নিকট । কৃষকদের 
বললেন, মেবে জখম কবে সবকে ধবে আন, সকলকে বাঁবাসতে চালান 

কবব। 

দৌভডে গিষে কৃফ্দেবেব লোকেবা কাদেবেব বাড়ী ঘেবাও কবল। 
তখন সকাল । মোঁমিনগ্রণ তখন নামায পডছে [এবপৰ পুথি খণ্ডিত।] 

উপরোক্ত কাহিনী থেকে স্পট বুঝা যায় যে পুডাব জমিদাব কৃ্ণদেব বায় 
মুসলমান প্রজাগণেব উপব দাড়িব জন্য মাথাপিছু আডাই টাক। কব ধাঁ্য কবলে 
মুসলিমদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবে মুসলিমগণ ধর্মীয় 
আদর্শেব কাবণেই একতা বদ্ধভাবে এইরূপ কব ব। খাজনাব বিকদ্ধে সোচ্চাৰ 
হযে ওঠে । ধর্মীয় আদর্শেব উপব হম্তক্ষেপ কবে যে খাজন। আদাঁষের জন্য 
অমানুষিক অত্যাঁচাৰ কবতে পাবে মুদ্ধক্ষেত্রে আহত ব্যক্তি তাব প্রতিশোধ 

নিতে চেষ্টা করবে এমন ঘটন! অন্বাভাবিক নয। জঙিদাবী সামস্ততান্ত্রিক 
শাসন ছিল এব মুল প্রেরণ!। এক সাঁধাবণ নাগবিকেব নিম্নলিখিত উক্তি থেকে 

'দেখা যায 1 

নামাজ পড়ে দিবা-বাতি 

কি তোমাব কবিল খেতি 
কেনে কল্লে দাতিব জবিপান1। 

খেপেছে যতেক দেডে 

কেষ্টদেবেব লক্ষি ছেডে 
পুডোব কল্পে পীবির কারখান। ॥ 

[লিপিপৃষ্ঠা ১০] 

বৃটিশ বাজশক্তিব সহাষত| নিষে মুসলমানগণকে দমন কবাব জন্য 

কৃফ্ধদেবেব প্রচে্ট] ছিল। স্থানীষ জনসাধাবণেব সহযোগিত| থাকলে নিশ্চয় 



তিতুমীব ১৮৯ 

তিতুমীর ও তার দলবলকে দমন করতে বন্দ্ক-কামানেব প্রয়োজন হত না। 

কৃ্ণদেব স্থানীয় কিছু ভাভাটে গুগ্ডাব সাহায্যে তিতুমীবকে দমন করতে 
গিষে বাববাঁব পবাস্ত হয়েছিলেন। এতদ্ অঞ্চলেব মুসলিমগণেব প্রা সকলেই 
ককষক। মুতবাং কৃষকদেব ওপব সান্প্রদায়িক কব ব। খাজনা আদায়ের 

কৌশলে ইংবেজ ও তাদেব সমস্বার্থবাদীব। যে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কাষেম 
কবতে চেষেছিল তাব কুফল সম্বন্ধে হিন্দ্-কৃষকগণ (যাব! সাঁধাবণ ভাবে নিয়্- 
বর্গেব) কিছু অনুমান কবতে পেবে পূর্ণভাবে জমিদাব কৃষ্ণদেবকে সহায়তা - 
করে নি এবং তিতুমীবেব সাহায্যকাবী' মুসলিম কৃষকদিগেব বিবৌধিতাও 
কবে নি। 

জমিদাব কালীপ্রসন্ন' কিভাবে কৃষ্ণনগরেব মহাবাজেব নিকট বিবরণ 
দিচ্ছেন দেখ! যাক ৮_ 

হদরপুব ঘব তাঁব নাম তিতুমীব | 
মন্ধ।-মদিনায গিয়ে হইল হাজিব॥ "" 

নামাজ বোজ। শেখাইত বাখ্তে বলত দাঁডি। 
দিনে তবিখ শেখাঁষে ফেবে বাড়ি বাঁডি ॥ 

পাঁপ-গোণ। বদকাম তাও কবে মান|। 
বাধলাষ জাবি কবে আববেব কাবখান। ॥ 

ন। বুঝে যে কেম্টদেব কবিল বাহান। ৷ 
ফি দাঁডি আডাই টাকা জরিপান! হয । 
সেইজন্য সবা'অওল। বড খাপা৷ হয ॥ 

[লিপি পৃঃ ২৮] 
দবিদ্র ও নিপীডিত কৃষকগ্ণণ যে আদর্শেব ভিত্তিতে জীবন-পণে সামান্য 

লাঠি-নির্ভব কবে মুদ্ধে বশীপিষে পড়েছে, এই গানে সেই ইসলামি আদর্শেব 
কথাই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হযেছে। দেশেব একপক্ষ যখন বৃটিশেব আশ্রয় নিষে 
গুধু মুসলিম প্রজাব খাজনা আদাযেব জন্য চবম অত্যাচাবে নিবত তখন অপব 
পক্ষে বুটিশ বিতাডনেৰ কথা উচ্চাবণ কবলে তাঁব প্রতিক্রিয়া অমুসলিম 
জনসাঁধাবণেব মনে কিবপ হতে পাবে তা সহজেই অনুমেষ ॥ 

তিতুমীবেব গ্রান মূলতঃ আদর্শপবাষণ যোদ্ধাগণেব বীবত্ব গাথা । এ যুদ্ধ 
কারনিক যুদ্ধ নয। এ যুদ্ধেব বর্ণনাষ তাই নেই বজ্র, নেই মন্ত্রপূতঃবাবি। 
সাধাবণ মানুষেব সংগ্রাম বাঁজশকিব বিকদ্ধে। তাই এ সংগ্রামে সাঁধাবণ 
মানুষের নেই বথ, নেই সাবথি। আছে শুধু ;- 

ছে 



৯৯০ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথা 

গোলাম মাছুম হুকুম দিল লাঠি কেয়। সব হাতে নিল 
ইট-পেটকেল ধবিল জোনাজাত ॥ [লিপি পৃঃ ১৭] 

ফিবে আবাব বন্দবক তাডে বাঘে যেমন...পডে 

গুলী পুবতি নাহি দিল আব । 
গোলাপ গিষে মাবে লাঠি লেগে গেল দত কপাটি 

পিছন্দে পালালে চৌকিদার ॥ [লিপি পৃঃ ২১] 

চুল ধবে মাবে বিকে তিন চা হাত পডে ফিকে 
আছাভ মেবে দৃর্ণ কৰে হাড॥ (লিপি পৃঃ ২২] 

কাহিনীর সম্পূর্ণ অংশ ন। থাকাষ যুদ্ধের পূর্ণ বিববপ পাওয] যাষ ন|। 
শীত রচয়িত। সাঁজন, সাত বছব জেল খাটবাঁব সমষে" এই গাঁন বচন। কবেন। 

তারপব পবাণ মণ্ডল "স গান শিখে নেন। তব থেকে গ্রহণ কবেন সহর 
আলি। সুৃতবাং গনেব অনেক অংশ সংযুক্ত ব| বিয়ুক্ত হযে থাকতে পাবে। 
তবু স্থানীষ অশিক্ষিত মানুষেব মুখের ভাষা রচিত গানগুলি থেকে তিতু্ীবের 
্যায়-যুদ্ধের প্রতি সমর্থনে প্রাণস্পর্শ পাওয়। যায়। 

৪) তিতুমীর (নাটক ) 
১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যাযেব সম্পাদনা “অভিনয” 

পত্রিকায় (শাবদ সংকলন ) শ্রীশ্ত।(মাকান্ত দাসেব লেখ! “তিতুমীব* নাটক 

প্রকাশিত হযেছে। নাটকটি দুটি পর্বে বিভক্ত । এব প্রথম পর্বে আছে 

পাঁচটি এবং দ্বিতীয় পর্বে তিন'ট দৃশ্য । এটি সাতান্ন পৃষ্ঠাব নাটক । 

তিতুমীবেব কৃষক-বিদ্রোহেব কাহিনী, স্বাধীন ভাবত গ্রডাঁৰ এঁতিহাসিক 
যুদ্ধ কথা, তাৰ অসাধাবণ দেশ প্রেমেব কথ! প্রভৃতি এ নাটকেব উপক্ধীব্য। 

ধর্মেব নামে অধর্মেব যে কুৎসিত প তাব বিবদ্ধে গ্রেহাদ ঘোষণা কথা 
নিষে এই থে নট্যকাহিনী ত1 পবিবেশন কব। আপাততঃ প্রষোজনাতিবিক্ত মনে 

হলেও ইতিহাস হিসাবে তাব মূল্য অপবিসীম। বস্ততঃ কাহিনীব মধ্যে 

ঘটনাব সূল-এঁতিহাসিক দিক বক্ষিত হযেছে। তিতৃমীবেব জীবনে 

প্রত্যক্ষভাবে সর্বপ্রথম আঘাত আসে পুঁডাব জমিদাব কৃষ্ণদেব ব।যেব দিক 

থেকে। নাট্যকাৰ সেদিক থেকে ভুল কবেন নি। স্বুসলমান হযে ভগ ধািক 
'মোল্ল।-মৌলভীগণেব বিকদ্ধে তিনি যে ভূমিক নিষেছিলেন নাট্যকাব সেখানেও 

সত্য বস্তুকে এনেছেন। কিছু কাল্পনিক চবিত্র এই নাটকে আছে বটে কিন্ত 

তাতে মূল বক্তব্যেব কোন ক্ষতি হুয নি। চবিত্র গুলি খুবই সাবলীল । ইংবেজকে 

পরত 



তিতুমীর ১১১ 

বিতাঁডিত কবে স্বাধীন ভাবত গড়া ষে প্রবল মানসিকত। তিতুমীবের চরিত্রে 

্রন্কুটত ত৷ প্রশংসার্। ভাব আন্দোলন যে অসান্প্রদায়িক ছিল সে তথ্যও 

নাট্যকাব নিভারঁকভাঁবে উপস্থাপিত করেছেন। ডীব আন্দোলন যে শুধু 
ধর্মীয় আন্দোলন ছিল ন| এবং প্রথম দিকে তা! ধর্মী মনে হলেও পরে যে 
ত1 ব্যাপক বাজঠনতিক ও অর্ধইনতিক আন্দেলিনে পর্ধ্যবসিত হয়েছিল তাঁও 

এ নাটকে সম্প্ট হয়ে উঠেছে। নাটকের শেষদিকে তিতুমীরেব বাদশাহ 
হওষাব দুর্বলতার প্রতি ঈঙ্গিত কব! হযেছে। অন্থথায় তার অাধাবণ চরিত্র 
নিষলুষ বলে প্রতিভাত হয়েছে! 

নাট্কাব দৃ'একট নাষ সম্ভবতঃ অনবধ/নতাবশতঃ অন্যভাবে ব্যবহার 

কবেছেন। যেমন, গোলাম মাসকে গোলাম মস্ুঙ্গ বল। হয়েছে। আবাব 
মইজুদ্দিনকে মঙগলুদ্দীন বল! হয়েছে। 

কাহিনী এত চিত্তাকর্ধক হে দর্ণকণনকে শেষপর্যন্ত সমানভাবে আকৃউ 
কবে রাখে । 

প্রবাদ $--পহীদ তিহ্রুমীবেব নামে করেকট প্রবাদ ছড়ার আকারে 
প্রচলিত আছে। যথা-_ 

১1 গোলী খা ডালেগ।। 

২। আজ বেছুড়েব হাট, 
দাঁডি কেস্তে দিষে কাট । 

৩। সবষে খেতে পভ, 

আব গোলা খেয়ে মব, 

স্বকি আব আল্লা, 

বলতি দেলে না। 

91 নাবিকেল বেডে গীয়েতে 
একজন ছিল তিতুমীব, 

সবা-শবিষত তিনি 

কবিলেন ভাহিব। 
পীব-পবশ্স্বব কৃতব-অলি 
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কিছুই তিনি মীনিতেন নী, 
এবার সাবলে ইংরেজ মাস 

জানে বাখলে না।২৬ 

&। হেই বন্বন্ ঘোবে লাঠি তিতুমীবের হাতে 
ফট্ ফটাফট গুলী চলে বাশের কেল্লা ফতে। 

(“সিবাজ সাই £ দেবেন নাথ ) 

৬। শালা, /ষেন তিতুমীরের লাঠি। 



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

দাধাগীর শাহেব 

ইসলাম ধর্মেব প্রবর্তক হজবত মোহম্মদ মোস্ত/ফাব প্রথম খলিফা হজরত 

র্ বকব সিদ্দিকীব পববর্তী একত্রিশতম পুকষ পীব হজরত আবু বকর 
সিদ্দিকী প্রায় দেডশত বৎসব পূর্বে ১২৬৩ হিজরী-অব্দে অর্থাৎ ১৮৪৩ খুফান্দে 
হুগলী জেলাব ফুবস্ুব। শবীফেব অন্তর্গত মিঞা সাহেব মহল্লায় জন্মগ্রহণ" 

কবেন। তিনি 'াদাপীর সাহেব নামে সমধিক প্রসিদ্ধ । হজরত নবী নাকি- 

স্বপ্রষোগে তশর নাম বেখেছিলেন আবদুললাহ । তখব পিতাব নাম মাঁওলান! 

হাজী আবদুল মোক্তাদের সাহেব এবং মাতার নাম মোছান্মৎ মহববতুনেছা 
খাতুন। 

হজবত দাদাপীর সাহেব মাত্র নয় বংসব বষহক্রম কালে পিতৃহারা হন এবং” 

স্েহশীল! মাতৃক্রোডে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তিনি শৈশব থেকেই 
অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংবাঁজী শিক্ষা বন কবেন। তিনি; 

নাকি আল্লাহ্ তালাব ইচ্ছাষ, তব পূর্বপুকষ হাজী মাওলানা মোস্তাফা! 
মাদানী সাহেবেব স্বপ্রাদেশে এবং হজবত নবীব নির্দেশে ইংবাজী পাঠগ্রহ্ণ 

ত্যাগ কবে আববী, ফাবসী ও উর্ঘ ভাষাষ শিক্ষা গ্রহণ কবেন। প্রাথমিক 

শিক্ষা পৰ সীতাপুব মাদ্রাসা, মহ্সীনীষ। মাদ্রাসা (ছুগলী ) ও নাখোদা 
মস্জিদ-নাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ কবে শবীষত বিষষে পাণ্ডিত্যেব অধিকাবী হন 

১৩১১ বঙ্গান্ধে হজ কবতে গিষে তিনি মন্ক। ও মদিনা শবীফে থেকে চল্লিশখানি 

হঁদীস্ অধ্যধঘন কবে প্রশংসা-পত্র পান! তিনি কয়েকবাব মন্কাষ যান এবং 

ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বহু গ্রন্থ অধ্যযন কবেন। দেশে ফিবেও তিনি বহু ছুলশভ- 
্রস্থ পা কবে অগাধ পাণ্ডিত্য অন কবেন। স্বদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ- 

করে তিনি বু সংখ্যক ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্সে দীক্ষিত কবেন। "হুগলী জেলাব্র- 

ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ' (তৃতীয় খণ্ড) নামক গ্রন্থে আছে যে নাকি প্রায় পচ 
লক্ষ মুসলমান তব শিশ্তত্ব গ্রহণ কবেন। মাওলানা কছল আমীন সাহেব- 
বলেন যে কত লক্ষ লোক দাদাপীব সাহেবের শিশ্তত্ব নিয়েছিলেন তা নির্ণহ 

১৩ 
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কবা অসম্ভব! হজবত মাওলান! মোস্তাফ। মাদাঁনী নাকি এই ভবিষ্যত বংশধব 
সম্পর্কে মন্তব্য কবেছিলেন ষে সহত্র সহস্র লোক তশব খাঁটি মুবিদ হবেন 

শান্ত্রচর্চা ও আধ্যাত্ম-চিন্তা ছাডাও তিনি বনু জনহিতকব কাজেব মাধ্যমে 
তশর মহান-হৃদয়ের পরিচষ রেখে গেছেন। তিনি নিজ ব্যষে বহু দবিদ্র 
'শিক্ষার্থীৰ আহাব ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কবেন। তাছাডা! মাদ্রাসার জন্য 
শিক্ষক ও ছাত্রদেব পাঁঠোপযোী গ্রস্থ-সমন্বিত পাঠাঁগাব তিনি নির্সাণ কৰে 
'দেন। ম্পেষ জলের জন্য নলকুপ খনন এবং দাতব্য চিকিৎসালষও তিনি 
স্থাপন কবেন। তিনি শিক্ষ! বিস্তাবেব জন্য বাঙলা ছাড1 আসাঁমেব বহু স্থানেও 

মাত্রাসা স্থাপন কবেন। তিনি 'আঞ্ধুমান ওযাঁজিন, নামে এক সংস্থা গঠন 

সরে দেশে দেশে ধর্স-প্রচাবেব ব্যবস্থা কবেন। সামাজিক কলহ মীমাংসাব 
ন্ন্য অনেক স্থানে তিনি সালিশী পবিষদূ গঠন কবে দেন। বাংল! ও আসামের 

আলেম বা মাঁওলানাদের নিষে স্বহস্তে গঠিত “জামায়েতে-উলেমা নামক একটি 
অসংস্থাব তিনি ছিলেন আজীবন সভাপতি । এই সংস্থা উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের 
মধ্যে দলাদলিব অবসান করে দৃঢবদ্ধ এক্য প্রতিষ্ঠী। এই সংস্থাব সহযোগিতা 

লাভের জন্য দেশবন্ধু চিত্তবর্জন দাস, ডঃ কিচ্লু, মৌলান। আজাদ, মহাত্মা 
পান্ধী প্রমুখ নেত1 তশীব সাথে যোগাযোগ কবেছিলেন। তাব বনু গঠন- 
স্থুলক প্রচেষ্টা যা সবচেষে বেশী উল্লেখযোগ্য তা হল ফণুরফ্ুব! শরীফেব 
“ইছাঁলে-ছওয়াব' উৎসব । প্রায় আশী বংসবেব প্রাচীন এই উৎসবের বিববণ 
দান প্রসঙ্গে মিজান” বিশ্বনবী সংখ্যা (১৯৭৫ ) লিখুছে,_ 

“কবৃফ্ুবা শবীফেব ইসালে সওযাবে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ। প্রতি 

'বছবের ন্যায় এ বছবও ফ্ুবৃফ্লুবাব বাধ্ধিক জলসা ২১, ২২ এবং ২তশে ফাল্ভুন 
অনুষ্ঠিত হয। কলিকাতা হইতে দৈনিক ২২। ২৫ খানি বাস এ তিনদিন 
জলসাব যাত্রীগ্রণকে লইষা যাতায়াত কবে! এবাবে এঁতিহাসিক জনসমাবেশ 

হয়। . .. বাংলাদেশ হইতে একটি বিশেষ ট্রেন শিালদহে আসে । *** 

এএ বছব সর্বাধিক লোক সমাগম হয় বলে জানা যায ।” 

বাংলা ছাঁভা আসাম এবং ভাঁবতেব অন্যান্য বন্ুস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক 

এই উৎসবে যোগদান করতে আসেন । দাদাপীব সাহেবেব সহকর্মী ও শিল্ঠ 

মাওলানা রুল আমিন সাহেব প্রায় অর্ধ শতার্দী আগে লিখেছেন, “হজবত 

শপীব সাহেব ইছালে-সওয়াঁব উংসবে স্বদেশী-বিদেশী সমাগত লোঁকদেব 

আহাবাদি সর্বপ্রকাব যত্রেব ব্যবস্থা কৰতেন ও সর্বত্র ঘুবে সকলে অস্থৃবিধা দূব 



দাদাপীব সাহেব ১৯৫ 

করতেন। সময়ে সমষে নিজ-হাতে কাঠ নিষে যেতে দেখে শত শত মাওলানা 

কাঠি কাধে নিষে তাব পিছু পিছু ছুটতেন। তিনি একপ্রকার সারাদিন এমন কি 

অর্ধবাত্রি পর্যস্ত আহারেব কথা ভূলে যেতেন। ১৯৭৩ খস্টাবেব ২রা নভেম্বর 
তারিখে পশ্চিমব্ পত্রিকাষ মাসউদ আব বহমানও লিখেছেন, “ইসালে- 

সওয়াব উৎসব “সওষাল' হাসিল বা পুণ্যার্জনেব উৎসব |” 

দাদাপীর সাহেবের অসাঁধাবণ জনপ্রিষতা প্রসঙ্গে মাওলান। কুল আমিন 

লিখেছেন, --ভাব সভাতে ২০ হাজাব থেকে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হত । 

৭০০০ হজবত পীব সাহেব যখন শেষববে বসিবহাট যান, তখন লক্ষাধিক লোক 
উার অভ্যর্থনার জগ্য বসিরহাটেব বাস্তা-ঘাট পূর্ণ কবে ফেলেছিল। তিনি 

' কোথাও ধর্মালৌচন। করবেন জানতে পাবলে চল্লিশ-পঞ্চশ ক্রোশ দূৰ থেকেও 
লোক পতঙ্গের শ্যাষ ছুটে আস্ত । ধনী, দবিদ্র, জ্ঞানী, গুণী, মানী, 

আমির, নবাব, মন্ত্রী, মাওলান।, মৌলবী, মনশী, মাষ্টাব, পণ্ডিত সকলেই 
ভীব দর্শন ও দোষাব প্রার্থী। সহস্র সহত্র হিন্দু-মুসলমান তার নিকট থেকে 
তেলপড। নিতে মাতোয়াব।। ভাব অমায়িক ব্যবহাৰ এবং জ্যোতির্য় 

চেহাব! দেখে দুব-দ্ববাত্ত থেকে আগমনেব কষ্ট সকলে ভুলে যেত। 

মাসউদ আব বহমান সাহেব লিখেছেন,_বিবাট ও অসাধাবণ প্রভাবশা্াঁ 
ধর্মপ্রচাৰক ছিলেন তিনি । বাঙলা ও আসামেব লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি পথ 
'দেখিষেছেন; কুসংক্কাব, অন্ধবিশ্বাস, বিভ্রান্তি ও হতাশাক্লিষ্ট তৎকালীন 
মৃসলমান সমাজকে সুস্থ করবাঁব চেষ্ট৷ কবেছেন। এই মহান পীব ও কর্মবীর 
প্রায় একশত বংসব বষসে ১৩৫৮ হিজবী ১৯৩৯ খৃষ্টাবেব ১৭ই মার্চ শুক্রবারে 
এত্তেকালি কবেন। 

হজবত দাঁদাপীব সাহেবেৰ পূর্বপুকষগ্»ণেব বিববশ এঁতিহাসিক বটে! 
তীব পূর্বতন পঞ্চদশ পুকষ হজবত মাঁওলান| মনস্বব বাগদাদী এ দেশের 

ইতিহাঁস-খ্যাত। ৭৯৬ হিজবীতে সৃলতাঁন গিক্াসুদ্দীন যখন ভাগীবথী নদীব 
ভীববর্তা স্থান অধিকাবে অভিলাষী হন তখন বাংলাষ ছিল স্ষ্র ক্ষুপ্র অনেক 
তৃম্বামী। তাঁব। ছিল বিদ্রোহী! তাদেব দমন কববাব জন্য সুলতান গি্াসুদ্দীন 

সৈন্য প্রেবণ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি প্রেবণ কবেছিলেন বড বড় ওলি । 

তিনি হজবত শাহ্ সুফী স্বলতাঁনকে একদল পবাক্রমশালী সৈন্য দিষে 
বঙ্গদেশেব দিকে পাঠিষেছিলেন। হজবত শাহ্ সুফী সুলতান তাব সৈন্যদকে 
গুভাগে বিভক্ত কৰে তিনি স্বয়ং একদল সৈহ্যসহ পাওয়া অভিমৃখ্ 



১৯৬ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

স্বাত্রা কবেন এবং অন্য দলকে সেনাপতি হজবত শাহ্ হোসেন বোঁখারির 

নেতৃত্বে “বালিয়া-বাসভী” অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই শেষোক্ত দলেব 
সঙ্গেই ফুরুক্ষুবাব হজবত দাদাপীব সাহেবেৰ পূর্বপৃকষ হজরত মাওলান। মনদূব 
বাধদাদীও ছিলেন। 

বালিয়া-বাঁসম্ভীব বাগ্দী বাঁজার সঙ্গে তাদেব ঘোবতর যুদ্ধ হয। সে 
সুদ্ধকথা এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী । যুদ্ধ শেষে মাওলান! মনসুব বাগদাদী ও 
অপর তিনজন স্সলমান সৈন্য পলায়নবত বাজ-সৈন্যের পম্চাদনূসবণ কবে 
“কাগমাবী” নামক মাঠে যুদ্ধে শহীদ হন। সেনাপতি সে সংবাদ পেষে ডাদেব 

স্বতদেহ 'বালিয়াঁ-বাঁসম্তী'-তে আনিয়ে দফন কবতঃ স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করান। 
বালিয।-বাসম্তীতে সুসলমানগণের গোঁরব প্রতিষিত হলে সেখানকাব নাম করণ 
হয় ফুর্ফুরা শরীফ ২৭| 

বন্তৃতঃ হজবত দাদাপীর সাহেবের সমগ্র জীবন হল বিশেষভাবে তাব 

অসাধারণ কীন্তিকলাপের জীবন। স্বৃতবাং তার সম্পর্কে জানতে হলে সেই 
স্ব কাধ্যাবলীৰ পবিচয় পেতে হবে! বল] বাহুল্য, তাব অসাধাবণ 
কীন্তিকলাপপুর্ণ (যাকে অলৌকিক বলা বায় ) কথাতেই কয়েকখানি জীবনী 
গ্রন্থ লিখিত হয়েছে । 

দাঁদাপীর সাহেবের জীবনী ও তাৰ অলৌকিক কীন্তিকলাপেব বর্দন| এ 
পর্য্যন্ত জ্ঞাত তিনখানি পুস্তকে পাওয়। যার £₹_ 

১। ফবফুবাব হজবত দাঁদাপীব সাহেব কেবলাব বিস্তাবিত জীবনী 
2 হজবত মাওলাঁন! কল আমিন সাহেব 

২। ফুবফ7ব। শবীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী 
ঃ গোলাম মোহাম্মদ ইযাছিন 

৩। ধন্য জীবনেব পুণ্য কাহিনী £ আব্দুল আজিজ আল্ আমীন 
তাছাডা হুগ্ললী জেলাব ইতিহাঁস ও বঙ্গ-সমাজ নামক গ্রন্থে দাদাপীব 

সাহেবেব কথা বিবৃত হযেছে! 

হজরত মাঁওলান। কুল আমিন সাহেব রচিত পুস্তকখানি অধুনা দুষ্প্রাপ্য । 
“ফলুবস্কুবা শবীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী” গ্রন্থে রচগ্লিতা গোলাম 

ইয়াছিন ভাব পুস্তকে লিখেছেন ষে তিনি সেখ সা'্দীব জীবনী প্রণেতা 

বরুবিয়া টাংগাইল) দাবছে নেজমিয়া দাকল উলুম ছিদ্দিকিযা মাত্রাসাব 

'মোদার্বেছ 1 



দাদাপীর সাহেব ১৯৭ 

৭১৫৫" আকৃতিবিশিষ্ট মুদ্রিত পুম্তকখানিব পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১০1 ইহা! 

সুচীপত্র, উৎসর্গ, ভূমিক! ও জীবনী এই চারটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত। প্রকাশক 

মদিন। বুক ডিপো, ৯৮নং রবীন্দ্র সবণী, কলিকাতা-১। দাম, ৩টাকা! ৫০ 

পধসা। প্রথম প্রকাশকাল জান। যায় না। ছিতীয় সংক্কবণকাল ১৩৭৩ সন । 

এই পুস্তক বচনাব জন্য গ্রন্থকার অবশ্য হ্জ্রবত কুল আমিন সাহেবের 

পুস্তকথানিব সাহায্য লওষাব জন্য কৃতজ্ঞত! স্বীকার কৰেছেন। 

এই গ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গাল! গন্যে বচিত। এতে আছে বহু আরবী- 

ফাবসী শব্দ । আববী হবফে কষেকটি উদ্ধতিও সংযুক্ত হয়েছে৷ গ্রস্থখানি 

পাঠকালে কোন কোন স্থানে আববী-ফারসী শব্দাধিক্যে সচ্ছল গতিব অভাব 

অনুভূত হয়। 
আবুল আজীজ আল্-আমীন সাহেব তিনজন পীবেব আশ্চর্য্য কেরামতিব 

কথা নিষে কতকগুলি লোককথা তাৰ গ্রন্থে গ্রথিত কবেছেন। উক্ত পুস্তকে 

জনাব আবরুবকব সিদ্দিকী শীর্ষক অংশে চৌদ্দট লোক-কথ! লিপিবদ্ধ আছে। 

আমীন সাহেবেব পুস্তকখানিব প্রথম সংক্কবণকাল ১৩৬২ সালের ১লা 
ফাল্তন। ইহাব দ্বিতীষ সংস্কবণকাঁল ১৩৬৩ সালেব ১ল1 বৈশাখ । মূল্য মাত্র 
দু'টাকা। ১ 

গ্রন্থকাৰ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালষেব স্াতকোত্তৰ ডিগ্রীধাবী এবং অনেক 

উপন্যাস, সমালোচন। গ্রন্থ ও জীবনী গ্রস্থেব বচয়িতা। কলিক!তাব কলেজ 

স্ট্রট বাজাবে অবস্থিত “হবফ প্রকাশনী” থেকে স্বুলভে তিনি অনেক মূল্যবান 
সংস্কবণ প্রকাশ কবেছেন। তিনি “কাফেলা নামক মাসিক পত্রিকারও 
সম্পাদক-পবিচাঁলিক। 

হজবত দাদাপাঁৰ সাহেবেব জীবনকথাভিভিক উপবোক্ত সমস্ত গ্রন্থে 
তব. মাহাত্ম্য কথা প্রত্যক্ষতঃ লিখিত হলেও পবোক্ষতঃ আল্লাহতালার 
মাহাত্্যকথাই প্রচাবিত হয়েছে। ইহ নিহুক জীবন কথা বটে। সবস সাহিত্য 
সষ্টিব প্রচেষ্ট| বলে মনে হয। অবশ্য ইহ! পাঠ কব্লে মহাপুকষেৰ প্রতি 
শ্রদ্ধাব উদ্রেক হয । 

বঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে জীবিত পীবগ্ণেব মধ্যে হজবত দাঁদাপীৰ সাহ্বেই 
সর্ববাঁপেক্ষা প্রসিদ্ধ পীব ছিলেন। ভাব জীবিত-কালেই সম্ভবতঃ ভব জীবনী 
রচিত হযেছিল। এ বিষষে হযত তিনিই একমাত্র পীব সাহেব। এত্তেকালের্ 



১১৮ 

পর অন্যান্থি পীবগণেব ন্যাষ তাব নামে কোন কাল্পনিক দরগাহ বা নজবগাহ্ 
সুষ্টি হয় নি। 

হজরত দাঁদ!পীব সাহেবের অলোঁকিক কীর্তি-কলাপ সম্পকাঁয় যে সব 
লোককথা পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদেব শিরোনামার একটি তালিকা 

বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

নীচে প্রদত হল। 

গোলাম মহম্মদ ইযাছিন বচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ লোককথাসমূহ নিয়লিখিত 
শিরোনামায় চিহিত কব! যেতে পারে £- 
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ইছালে ছওয়াবের দিনে দাদাপীরেব আদেশ 

ফতওয়াব ক্রটি আবিষ্কাব 

জিজ্ঞাসাব পূর্বেই উভ্ভব প্রাপ্তি 
স্বদখোরেব জন্য অনাৰৃষ্টি 
কম্পজ্জর আসিব।র ভবিষ্ং বাণী 
আটটি প্রশ্নেব জবাব 
ওয়াজেব মধ্যেই মছলাব জওয়াব 
বাক্যহীনেব মুখে বাক্য 
পীবেব আদেশে নুর লাভ 

স্বপ্নে পীবেব দর্শনল[ভ 
পীবেব দষাঁধ মবণাপন্ন পুত্রেব সাক্ষাত লাভ 
ওষাঁজেব মধ্যে ওযা এজদ্দিন সাহেবেব প্রশ্নেব জবাব 

অতিথিব উপস্থিতিব সংবাদ পূর্বেই পীরেব জান! 
বসিবহাঁটেব জনসভাষ 

আবহুল হাই-এব জন্য ওষধ 
আফছবদ্দিন সাঁহেবেব অভিজ্ঞত| 

জনৈক কটি বিক্রেতাৰ অভিজ্ঞত! 

ত্রিপুবাব আবহল মজিদ সাহেব কথিত গল্প 

পাহ।ডপুবেব কথা 
নোষাখালিব আবহুছ ছাম।দ কথিত গল্প 

ভব!নীগ্প্জেব আজিজাব বহমান কথিত গল্প 
আজিজার সাহেব কথিত ছিতীষ গল্প 
রাষপুবাব আশবাফউদ্দিন পণ্তিত কথিত গল্প 
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কুশখালিব হানিফ মুনশীর কথা! 

সাষেস্তানগবেব অন্ধ আশরফ আলিব কথা 

খবিবদ্দিন সাহেবেব বাকৃশক্তি প্রাপ্তি 
সাপেব মাধ্যমে পাষবা-বাচ্চ। প্রত্যাবর্তন 

জাষন[মাজেব নীচে টক।-গহন! 

পীবেব লাঠি দর্শনে বাঘেব ভষ 

চক্ষৃহীন। কন্ঠ ব চক্ষুপ্রাপ্তি 
হাত বুলাইয। চক্ষু পবিষ্কাব 

মোষাজমপুবেব সুলতান আহম্মদ সাহেবেব অভিজ্ঞ! 

শ্বাস বোগ হইতে মুক্তি 

হেদাএতুল্লাহ সাহেবেব অভিজ্ঞত! 

চোখেব দীপ্তি যেন ডে-লাইটেব আলো! 

বাদ দেওয়] শব্দ ধবা পড়িল 

না চাইতেই ছবক দান 

অন্তর্ধ্যামী দাদাপীর নর 
চিকিতসকেব ওষধ লইবাৰ পূর্বেই বোগমৃক্তি 
ঘিষেব পোলাও কথা 

মুচ্ছ। বোগ হইতে মুক্তি 
আজমীবে দাদাপীবেব সহাযতাষ খাজ! সাহেব দর্শন 
আবদুল মা*বুদ ছাহেবেব অভিজ্ঞতা! 

রি ”.. আবে! অভিজ্ঞত। 
হাজি আবহুল মইন সাহেবেব বল। কাহিনী 
পীবেব দোষাষ চাক্বী। 
পাবনাব মৌলবী ডাঃ সমছোল আজম সাহেবেব বর্ণনা 
ডাঃ আজম সাহেবেব দ্বিতীষ বর্ণন! 
১ ঠ ০৪ তৃতীষ চা 

প্র 9. চতুর্থ ৮ 
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বিশ্বমায়ের ভালবাসায় 

পরিচষের ধংকিঞ্চিং 

গ্েস্তিুবির ফ্যাসাদ 
আগুন লাগিল সব ঠাঁই 
জায়নামাজেব নীচে হাজাঁব টাক। 

কৈবর্ত শিশুব বিপদ মুক্তি 

অজ্ঞাত প্রন্নেব জবাব দান 

প্রভাপ সেনেব বোগম্ৃক্ি 
সবকাবী পদে প্রতাপচন্দর 

ইসলামের ছায়াতলে 

পীব সাহেবেব আদেশে 
ব্যাত্র মুখে আবদুল মোমেন 

আল্লাব আবাঁধনাষ আবছুল মোঁষেন 
বিকল হল কলকবজা 

মাওলান। কুল আমীন সাহেব বচিত পুস্তক আমার হস্তগত ন] হওয়াষ 

স্তন্বমধ্যস্থ লোক-কথাগুলির উল্লেখ এখানে কর! সম্ভব হল ন|। 

উপবোক্ত লোক কথাব কোন কোনটি স্থান বিশেষে দ্ববাব উল্লেখ হয়ে 

খাঁকতে পাবে ; তবে মূল বক্তব্য একই থাকলেও বর্ণনা তারতম্যে 

স্তাদেব মধ্যকার গল্লাপ্বাদেব পার্থক্য লক্ষণীয় । এই সব লোক-কথা 

এখানে সংগ্রথিত কব! সম্ভব নয়! বল! বাহুল্য, শুধু পীব-সাহিত্যের 

এলোক-কথাসমূহ পুস্তক আকাৰে প্রকাশ কবলে ত] বিবাট আষতন বিশিষ্ট 

হবে এবং বাংলা! লোক-সাহিত্যে ত! হবে এক বিশ্ময়কব সংযোজন । 



চতুর্ছণ পরিচ্ছেদ 

নিধিন শাহ 

পীব হজবত নিপ্িন শাহ্ বাজী নামে যে ফকিব ব| দববেশ বাবাঁসত 
অহকুমাব কাজীপাডা অঞ্চলে অবস্থান কবেছিলেন, ভাব কোন সঠিক 
জন্ম বিবরণাদি জানা যায় ন। এতদ্ অঞ্চলে তিনি সাধাবণ ফকিরের বেশে 

ঘ্ববে বেডাঁতেন এবং যেখানেই কোন অমঙ্গলের ছায়াপাত দেখা যেত, 

তিনি সেখানে ছুটে যেতেন। সেখানে তিনি আর্তমানুষেব সেবায় নিজেকে 

নিষোজিত কবতেন। জাতিধর্ম নিধিশেষে সকলকে তিনি ঘ্বণা-শৃন্য হয়ে সেবা 
কবতেন। তিনি আজীবন এতদৃঅঞ্চলে অবস্থিতি কবেছিলেন। মৃত্যুব পর 
ভক্তগণ কাঁজীপাভাষ তাৰ মরদেহকে কবরস্থ কবেন। 

ভক্তসাধাবণ তাৰ সমাধিব উপব ইটেব একটি স্বুরম্য দবগাহ গৃহ-নির্সাণ 
কবে দিষেছিলেন। দরগ্বাহেব পাশে কিছু মৌসুমী ফুলের গাছ চাব কাঠা 
পবিমাণ জায়গাটিকে মনোরম করে রেখেছে। ভক্তগণ দবগাহে পীবের 
নামে জিযাবত বা আত্মাৰ শান্তি কামন! করে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। 
অনেকে এখানে শিবনি বা মানত দিয়ে থাঁকেন। 

পীব নিষিন শাহেব নামে উাব দবগাহেব সামনের বাস্তাটিব নাম হযেছে 
নিপ্ধিন শাহ বোড। বাস্তাটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এই দবগাহেব সেবায়েত 
হলেন জনসাধারণ! এখানে বাংসবিক কোন মেলা হয় ন!। পীব হজবত 
একদিল সাহেব দরগাহ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। পীব হজরত একদিল 
শাহের যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও পীব হজবত নির্ঘিন শাহ একক বৈশিষ্ট্য 

পীব হজবত নির্ধিন শাহেব নামে বচিত কোন সাহিত্য ব! কোন পুধিব 
সন্ধনি পাঁওষ। যায় না। এমন কি কোথাও ভব নামোল্লেখ পর্যযস্ত পরিলক্ষিত 
হব না। কোন শতাবীতে তিনি অবস্থান কবেছিলেন ভাও অজ্ঞাত । ভীর 
অলোঁকিক কীন্তিকলাপেব নিষ্নরূপ লোক-কখাটি এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে ; 



২০২ বাংল] পীর-সাহিত্যেব কথা 

১। কীট, না বেদাঁশার দান! 

এক ব্যক্তি কোন এক সময় কি এক কঠিন বোগে আক্রান্ত হযে একেবাবে 
মরণাপন্ন হযেছিলেন। তিনি বহু চেষ্টা কবেও বোগমুক্ত হতে পাবেন নি। 
যপ্্ণার কাতব হয়ে পাঁগলেব ন্যাষ আর্তনাদ করতে কর্তে বাস্তাষ বাস্তা় 
চল্তে থাকেন। একস্থানে তিনি এক ফকিবেব সম্মুখীন হন। ফকিব তার প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। তিনি ফকিবেব সংবেদনশীল কথায় অভিভূত 
হয়ে তার অসহনীষ যাঁতনাব কথা প্রকাশ কবেন। তিনি কীদ্ৃতে কাদূতে 

ফকিরের শরণাপন্ন হন এবং রোগমুক্ত কবে দেবাব জন্য কাকুতি-মিনতি করৃতে 
রা এই ফকির আব কেহ নন,_ইনিই পীর হজবত নিথ্িন শাহ্ 

1 

পীব নিষ্বিন শাহ্ উক্ত আর্তব্যক্তিব সমস্ত কথা শুনে নিলেন। তিনি 

আর্তব্যক্তিকে পথের ধারে পডে থাকা একটি স্বৃত কুকুবেব নিকট ডেকে নিষে 

গেলেন। ম্বৃত কুকুবাটর গাঁষের ক্ষতস্থানটি পচে-গলে গিয়েছিল । দরগন্ধ 

সেখানে ঈীডানোও কঙসাধ্য। গলিত স্থানে কুতসিত-দর্শন বহু কীট ঘুবে ঘুবে 

বেডাচ্ছিল্ন ! পীব সাহেব বল্লেন , “--এ যে ঘুর ঘুব করে ঘৃবে বেডাচ্ছে”_ 

কুকুবেব এ গলা জাযগাষ এ যে দেখা যাচ্ছে,হুলে নিবে খেতে পারিস্ * 

তা হলেই তোব রোগ সেরে যাবে |” 

এ ব্যক্তির মনে কি যেন ভাবের উদষ হল । তিনি তওক্ষণাৎ গভীর অদ্ধায় 

অবনত হয়ে বলে উঠ্্ল,--“নিশ্চ্ন পারব ।” 

তিনি অবিলম্বে এগিষে গিয়ে পচা দুর্গন্ধ মাংসেব উপব চলত্ত কতকগুল
ি কীট 

মুঠোষ তুলে নিষে সেই ফকিবেব ম্মরণ করতে করতে কষেকট কীট মুখের 

মধ্যে ফেলে দিলেন। কিন্ত একি! পব মুহূর্তে তিনি মুখেব মধ্যে মুগ 

বেদানাব গন্ধে ভরপুব অফ্ুুব্ভ বসেব স্বাদ পেয়ে স্তভিত হলেন। তওক্ষণাৎ 

তিনি হাতের মঠোর বাকী কীটগলিব দিকে তাকিষে দেখেন যে, সেগুলিও 

আঁব কীট নেই, সেগুলি বেদানাব পবিপন্ক লাল টকটকে দান! । তিনি 

বিশ্মষে অসাঁধাঁবণ সেই ফকিবেৰ প| জভিষে ধবাঁব জন্য পিছন ফিবে দেখেন যে 

ফকিব ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হযেছেন। 

বেদনাহত চিত্তে তিনি বাভীতে ফিবে এলেন! তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে 

বোগমুক্ত হযে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হথে উঠেছিলেন । 

রা রি জনসাধাবণ ভীব প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল? 

নেকেই ভাব দবশ্াহে শিবনি এবং মানত প্রদান ক
বে থাকেন। 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

গাঁচগীর 

পূর্ববঙ্গেব গাজীব গীত থেকে পাঁচজন পীরের নাম পাওয়া যার 

ভাদের নাম যথাক্রমে গিষাসুদ্ধিন, সামসুদ্ধিন, সেকেন্দার শাহ, বড় খশ গাজ
ী 

ও কালু। এই পাঁচজন পীবকে নিয়ে পাঁচ-পীবের কল্পনা করা হযেছে। 

এরা সকলেই ইতিহাস বিখ্যাত গাজী । বারাসত মহকুমাব রজপুর, সেলার- 

হাট, জালসৃখা প্রভৃতি গ্রামে পাঁচ পীরেব নামে পীবোত্বব জমি আছে দেখ 

যায় 15৪ সৃবর্ণ গ্রামে এই পাঁচ পীরের নামে একস্থানে পাঁচটি দরগাহ বা মন্দিব 

আছে। শ্রীহট শহরে ভাদেব কববস্থান পর্পাচ পীবের মোকাম” বলে. 

পরিচিত ।৮৮ 

দুস্তর নদী পথে নৌকা ছাভ্বাব সময় যখন দীডি-মাঝি নৌকার যথাস্থানে 

উপবিষ্ট হয়ে দীডে ও হাগলে হস্তার্পণ করে ভক্তিবিনীত ধীর গভীবভাবে 

ডাকে, 

আমবা আছি পোলাপান, গাঁজী আছে নিখাবান। 

শিবে গঙ্গ! দবিয়া, পাচ পীব বদব বদর ॥ 

তখন মনে হয় শুধু গ্রাজী এবং বদর নয, নাবিকের আরাধ্য দেবতা আরে! 

আছেন £ গঙ্গাদেবী-_তিনি শুধু হিন্দুব সম্পত্তি নন, আর আছেন পাঁচ পীর । 

[ যশোহব-খুলনার ইতিহাস £ ১মখণ্ড ঃ চতুর্দশ পবিচ্ছেদ £ পৃষ্ঠা ৪১৮-- 
৪২১] 

পূর্ধববঙ্গে যে গাজীর গীত প্রচলিত আছে, তার ভিতব পাঁচ পীরের কথা 
পাই; 

পোভা রাজা গয়েসদি, তাঁব বেট! সমস্দি, 

পুত্র তার সাই সেকেন্দর । 
তাঁব বেট! ববখান গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের বাজী, 

কলিযুগে যাঁৰ অবসব ; 

বাদশাই ছি*ডিল বজে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে, 

নিজ নামে হইল ফকিব।৯৭ 



২০৪ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা 

ভারতবর্ষেব অনেকস্থানে পাঁচ-পীব আছেন। সতন্ত্র লোক নিয়ে সে সব 
স্থানে পাঁচ-পীব হযেছেন। বঙ্গেব পাঁচ-পীব-_গষসউদ্দিন, সামসুদ্দিন, 
সেকেন্দর, গাজী ও কালু । কিন্তু গাজীর গীতে এদের সহিত যে সম্বন্ধ দেখ! 

যাচ্ছে, তাৰ সহিত ইতিহাস মেলে ন[। কেহ কেহ অনুমান কবেন "* 

গযস্উদ্দীন বল্্তে দিলীব বাদশাহ গিষাসুদ্দীনকে বুঝাচ্ছে কিন্তু তাব সহিত 

সামসুদ্দিনেব কোন সম্বন্ধ নেই! বাঙ্গালাষ এক বিখ্যাত গিয়াসুদ্দীন ছিলেন, 

কিন্ত তিনি সেকেন্দাব শাহেব পৃত্র। *** সেকেন্দাবেব পুত্র গাঁজী কে 
ছিলেন বুঝা যাঁয় না। মোট কথা! গপাঁচজনেব মধ্যে সামসুদ্দীন ও সেকেন্দাবকে 
বিশেষবপে চিনতে পাবা বায় । সামসুদ্দীন, বঙ্গের প্রথম স্বাধীন পাঠান 
শাসনকর্তা ; তাব সমযেই শ্রীহটে শাহজালালেব আগমন হযেছিল | 

ব্রষোদশ শতান্দীব শেষভাগে জাফবখ"! গাজী ভ্রিবেণীতে এসেছিলেন। 
**** তব এক পুত্রের নাম ববখান গাঁজী ; তিনি স্থানীয় বাজাকে পবাস্ত 
করে তশর কন্যাকে বিবাহ কবেন। সেই ববখান গাজী ও আমাদের 
প্রস্তাবিত “গাজীব গীতেব" ববখান গাজী এক ব্যক্তি বলে মনে হয় না 
কাবণ জাফব খশর মসজিদের পাবসিক লিপিতে যে তাবিখ আছে, তাতে 

১২৯৪ খুস্টাব্দ হয , কিন্তু সে সময় যশোহব জেলায় মুকুট বাজ। প্রাদুর্ত 

হন নি।৫৩ 



ষোড়শ পতিচ্ছেদ 

ককাতেমা বিবি 

সমগ্র ইসলাম জগতেব সমূদয় নাবী শিবোভূষণ পীরানী হজরত ফাতেমা' 
যোহবা ছিলেন ইসলাম ধর্েব প্রবর্তক হজরত মহম্মদ বসুল্উল্লাহ্ সো?) এর 

কনিষ্ঠা নন্দিনী । ভাব মাতা ছিলেন মহামাননীষা উন্মুল মোমেনিন খাদীজাতুল 

কোব্ব1। ভাব জনযস্থান “ছয়যব বনি হাসেম*-এ অবস্থিত। আজকাল এ 

স্থানে “শাশিদ। ও ছাবক্কল্লাষেল” মহল্প। বিবাজিত। তিনি ছিলেন আদর্শ 

কন্যা, আদর্শ পত্ঠী ও আদর্শ জননী | তাঁব চরিত্রেব পবিভ্রতা, দয়াদাক্ষিণ্যাদি 
গুণ, পিতৃভক্তি ও দ্বামীভক্তি ছিল অতুলনীষ ৷ তীব স্বামীর নাম শেবে খোদা' 
হজবত আলী। জগতবিখ্যাত তাব ছুই পুত্রেব নাম__হজবত ইমাম হাসান ও 

হুজবত ইমাম হোঁসেন। হজবত বসুল কবিম (সাঃ) এব চল্সিশ বংসব বধঃক্রম 
এবং হজবত খাদিজাতুল কোঁব্বা (ব1ঃ-আঃ ) এব বাট বংসব বষঃক্রমকালে 

তীব জন্ম হয। এঁতিহাসিকগণেব মতে ৬০৫ শ্রীস্টান্ে অর্থাৎ হজবত 
মোহাম্মদেব নবুষত প্রাপ্তির পীঁচ বছৰ পূর্বে হজবত ফাতেমাৰ জন্ম হয এবং 
স্বত্যু হয হিজ্বী একাদশ সনেব ৩বা বমজীন তারিখে৬্৬জ | কাবো মতে 

ভাব জন্ম তাবিখ ৬১১ খৃষ্টান্েব ২০শে জমাদিযল আখেয়েব পবিত্র জুম্মা 

দিন এবং স্ৃত্যুব দিন দ্বাদশ হিজ্্বীব ৩ব। বমজান৬৭। পীবানী হুজবত 
ফাতেমা যোহবাব সন্তান-সন্ততি মাধ্যমেই হজবত মোহাম্মদ (সাঃ) এব বংশধাব। 
বক্ষিত হযেছিল । 

হজবত ফাঁতেম। যোহবা খুব সম্ভবতঃ আবব জগতেব বাঁইবে কোনদিন 
যাননি। তিনি ভাবতবর্ষে কখনও আসেন নি। তবু তাকে মুসলিম-জগতেব 
সকলেই সমূহ শ্রদ্ধ। কবেন। বঙ্গেব কৌন কোন অঞ্চলে ভাব নামে কাল্পনিক 
দরগাহ আছে। বাবাসত থানাব খডিগাছি মৌজাষ সহবা নামক গ্রামে 
হজবত ফাতেমা যোহবাঁৰ যে কাল্পনিক দবগাহ্ আছে তা ইট দিয়ে তৈবী । 
এতদ্ অঞ্চলে তিনি বিবি ফাতেম! নামে সমধিক পবিচিত। 

হজবত ফাঁতেম! যোহবাঁব নামে বাবাসত থানাধীন মাঠগ্রাম, বেকনান 



২০৬ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা 

পুধুরিয়া, মালিকাপুব, পশ্চিম ইছাপুব, ঘোলা, সোনাথড়ুকি, খডিগ্রাছি- 
সহরা প্রভৃতি মৌজায় পীবোভর জধি আছে৪। তব প্রতি ভক্তিতে স্থানীষ 
ভক্তগ্রণ সহর। গ্রামে যে দবগাহ্ নির্মান কবে দিয়েছিলেন তাব উপব অশ্বখ- 
গাছ হয়েছে। সেখানে আজে। প্রতি সন্ধ্যায় নিষমিত ধুপবাতি ভ্বালিয়ে দিষে 
জিয়াবং কর! হয । উক্ত দবগাহেব বর্তমান (১৯৭০) সেবিকাব নাম মোসান্মেং 

শুকজান বিবি। তীব ম্বামীব নাম মবহুম মোহাম্মদ পাঁচ সাধু খা । মহবমেব 
সময় স্থানীষ ভক্তগ্রণেব এক বিবাট শোভাষাত্রা এই দবগাহে এসে হজবত 
ফাতেমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন কবে। তখন এখানে লাঠিখেল। 
ঘা অনুব্ূপ ক্রীডানুষ্ঠান হব। এ ছাডা অন্য কোন সময়ে 
কোন অনুষ্ঠান বা মেল! হয না। অনেক ভক্ত এই দবগাহে মাঝে 
মাঝে হাজত, শিবনি এবং মানত দিষে থাকেন। অনেকে বোগ নিরাময়ের 
আশাষ হজবত ফাঁতেমা যোহরাঁব এই দবগাহেব মাটি ব্যবহাব কবেন। 
'অনেকে এখানে তেল বেখে বিবি ফাতেমা কর্তৃক মন্ত্রপুতঃ হযেছে এই বিশ্বাসে 
নিয়ে গিয়ে ব্যবহাব কবে বোগম্ুক্ত হন। এই দবগাহের পীবোভব জমিব 
পরিমাণ এখনও প্রাষ পাঁচ কাঠা । এখানে (কোন ওবস হয না বা 
তদ্উপলক্ষে মেলাও বসে না। 

পীবানী হজরত ফাতেমা যোহবাব ন।মে নিম্নলিখিত গ্রন্থ বা খণ্ড বচন| বা 

ভার জীবনী বিষষক বচন। পাঁওষ1 যাঁষ,_- 

১। হুজবত ফাতেমা যোহবাব জীবনচবিত £ মোহাম্মদ বেয়াজুদ্দীন 
আহম্মদ 

২। হুজবত ফাতেমা £ মনিবউদ্দীন ইউস্বফ 

৩1 ফাতেমাব স্থবত নাম। ই শেখ তন্থ ( তিনখানি পুথি) 
৪1 এ রি 8 শেখ সেববাজ চৌধুবী 

& | ফাতেমার জন্ুব! নামা £ আজমতুল্াহ খোন্দকার 

৬1 বিবি ফাঁতেমাব বিবাহ £ অজ্ঞাত 
৭। ফাতেমাব স্ববত নামা £ কাজী বদিউদ্দীন 
ংখ্যা ৩ থেকে ৭ পর্ধ্যস্ত পুথিগুলিব কথা উল্লেখ কবেছেন আব্দুল কবিম 

সাহিত্য বিশাবদ তীঁব পি পরিচিতি নামক গ্রন্থে । 

মোহাম্মদ বেষাজুদ্দীন আহ্মদ সাহেবেব হজবত ফাতেম! যোহবাৰ 

জীবনচরিত গ্রস্থেব ভূমিকা থেকে জান! যায় ভার বসতি ছিল চব্বিশ 



ফাতেম। বিবি ২০৫ 

পরগথ জেলাব দম্দম্ বেলওযে জংশন অঞ্চলের রমানাথ কুটীরে। তশর 
জন্মস্থান কোথায় তা জানা দুঃসাধ্য! আরে! জানা যায়, তিনি নিম্নলিখিত 
গ্রন্থগুলিও বচন। কবেছিলেন,-- 

১। এসলাম তত 

২। হজবত মোহাম্মদ মৌস্তীফ| (দঃ)-এর জীবনচবিত, 

৩। গ্রীস্-তুবন্ক (প্রথম ও দ্বিতীষ ভাগ ), 
৪1 আমাব সংসার জীবন, 

৫1 কৃষকবন্ধু, 

৬। জোবেদ। খাতুনেব বোজানামচ।, প্রভৃতি । 

তাছণড। তিনি নিয়লিখিত পত্র-পত্রিকার প্রবর্তক ব! সম্পাদক ব! সহযোগী 

সম্পাদক ছিলেন, 

১। সৃধাকব, 

২। সোলতান্, 

৩। ইসলাম-গ্রচাবিক, 

৪। মোসলেম-হিতৈষী, 
৫1 নবযুগ, 

৬। মৌসলেম বাণী, 
৭। বায়ত-বন্ধু, প্রভৃতি । 

হুজবত ফাঁতেমা যোহবাব জীবনচবিত গ্রন্থখানিতে লিখিত ভূমিকায় দেখা 
যায় ভাব উক্ত বাসায় অবস্থান-কাঁল হল ১৫। ৭1৩৫1 তখর পুস্তকথানি 

মৌশভী মোহাম্মদ কামালউদ্দিন সাহেব কর্তৃক সংশোধিত । লেখক সম্পর্কে 
এব অধিক কিছু জীন। যাৰ ন1। 

মোহাম্মদ বেষাজুদ্দিন আহম্মদ বচিত গ্রন্থে আকৃতি ৭১:৫। গ্রন্থখানি 
ধীধাই ও মুদ্রিত। এব পৃষ্ঠ সংখ্যা ২১৮। ত! ছাডা চাব পৃষ্ঠা একটি ভূমিকা 
আছে। এতে কোন সুচীপত্র নেই। অনেকগুলি শিবোনামায় গ্রন্থখানি 
লিখিত। আবে। আছে পনেবোটি উর্দু কবিতা ও তাৰ বঙ্গানুবাদ । তাতে 
হজবত ফাতেম! যোহবাঁৰ কথাই বিবৃত হযেছে। পুস্তকখানিব প্রকাশক 
“মদিনা বুক ডিপো 1? | - 

মোহাম্মদ বেষাজ্দ্দিন আহম্মদ সাহেব বচিত হজবত ফাতেমা যোহরার 

জীবনচবিত গ্রন্থেব ভাষ! সাধু বাঙ্গীলা গদ্য । এতে এত বেশী আববী-ফারসী 



২০৮ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথা 

শব বরেছে যাতে গ্রস্থখানি পাঠকালে বাঙ্গাল। ভাষার ষে মাধুর্য অনেকখানি 

বিন হয়েছে ত1 বোবা! যায় । তাছাড়া পীব-পযগন্থরগণেব নামের শেষে বাব. 
বাব সন্মান-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় আবে। বোঝা যায় যে, গ্রন্থখানি 

একেবাবেই ধর্মগ্রন্থ বটে । ভাষাৰ নমুন! এইরূপ ৮_ 

“হজবত সাবাদ-বিন-আবি ওকাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ধিত হইযাঁছে যে, 

হজবত ছবওয়ারে আলম (দঃ) বলিষাছেন, জিববাইল আলাষ হেচ্ছালাম 
জান্নাতেব একটি ছেব আমাব নিকট আনষন কবিলেন--যাহ1! আমি মেষ- 

বাজেব বাত্রিতে দেখিাছিলাম। এ ফল ভক্ষণ কবাষ এ বাত্রিতেই হজবত 

খদিজাতুল কোব্ব! (রাঃ__ আঃ) আমাব দাবা! গর্ভবতী হইলেন। সেই 
গর্ভেই ফাতেমা! (বাহ আঃ) জন্গ্রহণ করিল 1” (পৃষ্ঠ! ১৩) 

এই গ্রন্থে বাঙ্গাল! হবফে পনেবোটি উর্দু কবিত| বয়েছে। অবশ্য তাঁব 
বাঙ্গাল! অনুবাদও বয়েছে। বল। বাহুল্য সেই উর্দু কবিতাগুলি লেখক 

মোহাম্মদ বেযাজুদ্দিন আহম্মদ সাহেবেব নিজেব বচন! নয । উর্দু কবিতাব 
কয়েকজন বচয়িতার নাম ;-- 

১। আবদুল মজিদ সিদ্দিকী, 

২। মাঞ্টাব ছৈষদ বাছেতে আলী বাছেত বছওষানী, 
৩। লেছানল হিন্দ হজবত আযিষ লখনবী, 
৪1 মওলান। ছিম।ব ছিদ্দিকী প্রভৃতি 

কয়েকটি উর্দু কবিতাব বচযিতাব নাম-উল্লেখ নেই । 

গ্রন্থখানিৰ কোন কোন অংশ বিশেষ বিশেষ শব্ষেব জন্য জীবনী পুস্তক 

হিসাবে পাঠ কবতে ভালই লাগে । 

বেযাজুদ্দিন আহম্মদ সাহেব বচিত গ্রন্থ অনুযাধী হজবত ফাতেমা যোহবাব 
জীবন কাহিনীব সংক্ষিপ্তবপ »_- 

৬১১ খুষ্টাব্বেব ২০শে জমাদিযল-আখেবেব পবিত্র জমাব দিন প্রত্যুষে 

হজরত ফাঁতেমা যোহব। জন্মগ্রহণ কবেন। তখন হজবত বন্ুল কবিম (দঃ)-এব 

বয়ক্রম ৪০ বসব অতিক্রম কবে ৪১-এ পডেছিল। এই সময পবিত্র কা"বাগৃহ 

নৃতনভাবে সংস্কাব হচ্ছিল। 

মান্র পীচ বছব বযসে ভব মাতৃহীনা হওষ! অতি হৃদয়বিদাবক ব্যাপাব। 

এই ঘটন| ভীঁব ভবিষ্যৎ জীবনেব উজ্্বল পবিশাম বলেই পৰে প্রতিভা
ত 



ফাতেমা বিবি চা 

হযেছিল। যদি তিনি শৈশবে মাতৃহীন। না হতেন, তবে হযত অন্তোব প্রতি 

দধ] ও সহানুভূতি প্রকাশ, আর্ড-হুঃখীৰ প্রতি কক্ষণ। বিতবণ প্রভৃতি ভাব 
মহৎ গুণেব বিকাশ হত ন। ৷ | 

কিছুদিন পৰে হজবত বছছুল কবিম (দঃ) এই মাতৃহীন। বালিকা লালন- 

পালন ও গৃহ-কা ধর্যাদিব সুণৃঙ্ঘল। সাধনেব জন্য হজবত ছওদ[কে বিবাহ কবেন। 

তিনি মাতৃহীন। বালিকা দিগেব প্রতি যখো চিত যন্ত ও স্লেহ প্রদর্ণন কবতেন। 
হুজবত ফাতেনা যোহব। মহাল্লমব মেষেদেৰ সাথেও বড একট। মিশতেন, 

ন|। এই নির্জন বাসে তীব হৃদষে দৃচত[ জন্মেছিন। এসময় মকাব সমুদয় 
অধিবাসী হজবত থোহাম্মদ (দঃ)-এব প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষপবাষণ ছিল £ 

সকলেই তব সঙ্গে শত্রুতাচবণ কবত । এমত বিপদেব মধ্যেও হজবত বছুল দেঃ) 

ধর্মপ্রচাবেৰ জন্য ইতন্ততঃ গ্রনন কবতেন, সময মত আহাৰ এবং বিশ্রাম, 

পর্যন্ত ঘটত না।। এতৈত্বেও তিনি হজবত ফাতেনাব প্রতি মনোষে।গী, 

ছিলেন। হ্জবত ফাতেন! ধোহবাও পিতা পবিভ্র বচনাবলী ও উপদেশমাল। 

খুব মনোযোগ সহকাবে শ্রবণ এবং পালন কবতেন। কোন বিষষ নিষে জিদ 

ব| হটকাবিত। কবতেন ন।। বিপদ ও দাবিদ্রতাব ঘাত-প্রতিবাঁতে তাকে 

দ্বনিধাৰ লে।ভ, লালসা।, স্বার্থপরত: ইত্যাদি দোষ হতে আল্লাহ্-তাষাল। পবিজ্ত 
বেখেছিলেন। তিনি কোন জিনিষেবই অভাব বোধ কবেননি। সাধাব 

মোট। ও তালিমুক্ত কাপড পবিধান এবং যবেব মোট। আটাব কাট আহার 

কবেই পবিতৃপ্ত থাকৃতেন। সেখাদ্যও সকল দিন মিল্ত ন।। তিনি সকল 
বিষষেই স্বীয় মহান পিতাব পদানুসবগ কবে চল্তেন। তাঁকে কখনও নামাজে 
'গ্াফেল' দেখ। যায় নি। যথাঁনিষমে কোব-আন 'তেলাওত' কবতেন। বস 
বৃদ্ধিব সাথে তিনি পিতাব প্রচাবিত এছলাম ধর্নাদর্ন সঙ্থন্ধে ঘনিঠ ভাবে জ্ঞান, 
লাভে সক্ষম হন! 

হজবত আলীর সহিত তশাব বিবাহ হযেছিঙস। হজবত আলি ছিলেন 

দবিদ্র। দবিদ্র স্বামীব গৃহে এসেও তিনি মহামান্য পিতাব উপদেশকে শিবো ধাধ্য 
করতে লাগলেন। তিনি দবিত্র স্বামীব প্রতি ক্ষণক[লেব জন্যও ভক্তি-শরদ্ধ। 
প্রদর্শনে কুঠিত হুননি। হজবত ইমাম হাসান ও হজবত ইমাম হোসেন 
নামক জগতবিখ্যাত দুই ভাই তশব পুত্র। পুত্রদ্ধধ তশব নিকট ধর্ম ও নীতি 

শিক্ষা! নিতেন। 

দ্বাদশ হিজবীব ৩ব। বমজান-মববক মঙ্গলবাব দিবাগত বাত্রিকালে হজরত- 
ফাতেম। যোহব! ম্ৃত্যুববণ কবেন। 

১৪ 



-২১০ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথা 

গ্রন্থখানি আকারে ষত বড, কাহিনী হিসাবে তেমন বিস্ত-ত ভাঁবে হজবত 
ফাতেমা যোহবার কথ। দিষে একটান। গ্রথিত নয় । এতে ববং হজবত মহম্মদ 
রছুল করিম (দ2)-এব বিচিত্র এবং মহুনীষ কর্মধারাব পবিচষ লিপিবদ্ধ হযেছে। 
আবে! লিপিবদ্ধ আছে তৎকাঁলে 'এছলাম, প্রতিষ্ঠাৰ সংগ্রামের ইতিহাস । 

্রন্থখানি পাঠকালে মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ কবিত| পাওয়া! যাষ তাব অর্থ 
বুঝতে না! পাবলে পাঠকের বিবক্তি উৎপাদন হতে পাবে । সেই হিসাবে গ্রন্থটি 
একজন উর্ঘ জানা “যোর্শেদেব নিকট বসে পাঠ নেওয1 ও তাব ব্যাখ্যা 

শোনবাঁব মতন উপমুক্ত বলে মনেহ্য। তবে তাঁর মধ্যে যতটুকু বাংল। 

ভাষাষ বোধগম্য তা পাঁঠ কবলে পাঠক অবশ্যই দুঃখ-দাবিদ্রেব সঙ্গে 

আপোষহীন সংগ্রামে বিজয়িনী এবং আদর্শ নাবী হিসাবে হজরত ফাতেমা! 
শযোঁহবাব প্রতি ও তদীয় পিতা হজরত কবিম (দঃ)-এব প্রতি তথ। ইসলামের 

হান আদর্শের প্রতি পাঠক অবশ্যই অদ্ধাশীল হবেন। 

মনিবউদ্দীন ইউসুফ সাহেব রচিত পুস্তকখানিব আকৃতি ৭₹/১৫৫২%। 
বার্ড বীধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪। পুস্তকে ভূমিক। প্রদত্ত হয নি! ভবে 
“প্রাচীন আববে নাবীব স্থান” শীর্ষক সৃচন।-প্রবন্ধে প্রাচীন আববেৰ কিঞ্চিৎ 

পবিচষ পায়] যায । হুজবত জোঁহবাৰ জীবন বৃত্াত্ত তিনি নিগ্নলিখিত 

দুশবেন!মায়,আলোচন। করেছেন » 

আল আমীন ও তাহেবার পৰিণষ 

ফাতেমাব জন্ম 

বাল্য ও কৈশোঁব 
মদীনাষ 

বিবাহ 

পতিগৃহে 
সংসাব জীবন 

জননী বপে 

মক্কা বিজষ ও বিদায হজ্জের সফব 

পিতৃশোক 

দীপ নিরবাণ 

পুম্তকখানিব প্রকাশক ওসমানিষ। লাইব্রেবী। ৩০, মদনমোহন বর্ণ ন্ট 



ফাতেমা বিবি ২১১ 

 মেছুয়া বাজীব স্ট্রাট ), কলিকাত।-৭ | গ্রন্থের প্রথম ভারতীয় সংদ্ধবণ 
১ল! বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ বলে উল্লেখ কব। হয়েছে! এ থেকে বোঝা যার 

ধ্যে হযত পুস্তকখানিব পূর্বব-পাকিস্তানী (অধুনা! বাংলাদেশ) সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়েছিল ব1 হয়ে থাকৃবে। 

মনিব উদ্দীন ইউসুফ বচিত গ্রন্থে বিকৃত হজরত ফাতেমাঁব কাহিনীর 

সংক্ষিপ্ত বপ--- 

ধনবৈষম্যমুলক দাঁসত্বেব যুগ। দুর্নীতিপবাধণ কোঁবেশ সার্দারগণ 

সব চাইতে বুদ্ধিমান ও প্রতিষ্ঠাবান। এব অন্তবালে চারিত্র ও মানবীষ 

গুণাবলীও ফন্তধাবাৰ মতন প্রবাহিত ছিল। আবহুল্লাহ-পুত্র মুহম্মদের 

বিশ্বস্তত। ও সত্যবাদিত! দর্শন কবে মক্কাবাসী তকে আল্ আমীন বলে 

সম্বোধন করতেন। অন্যদিকে ধনাচ্য মহিল। খোষালেদ কন্য| খাদীজাব 

নিষ্কলুষ জীবনেব স্বীকৃতি দিষে লোকে তশীকে তাহেব। ব! পবিত্র বলে 
সম্বোধন কবতেন। বাণিজ্যকে উপলক্ষ্য করে এই ছুই মহামৃল্য মনি একদিন 

পবস্পবেব সান্নিধ্যে আসেন। উভষ পক্ষের আলাপ-আ।লোচনার পর 

উভয়েব শুভ পবিণষ সম্পাদিত হয় । 

খ।দীজ।র গর্ভে দুই পুত্র ও চাঁব কন্| জন্মলাভ কবে। শৈশবেই ছুই পুত্রেব 

পরলো কপ্র[প্তি ঘটে । ভাব কনিষ্ঠ কন্ঠার নাম ফাতেমা । এই ফাতেমার 
সম্ভান-সম্ততিব মাধ্যমেই রসুলেৰ বংশধাব। বক্ষিত হয় । 

এতিহাসিকগ্রণেব মতে ৬০৫ স্রীষ্টাব্দে বসুলুল্লাহেব পধণন্ববী প্রাপ্তির পাঁচ 

বছৰ পূর্বে, মতাস্তবে নরুওত লাভেব পাঁচ বছৰ পব, ফাঁতেমাব জন্ম হয । 

এই সমর মক্কায় আব্তর্গোত্রীষ এক ভধাবহ্ বক্তক্ষয়ী সংগ্রামেব সূত্রপাত হচ্ছিল 

ফাঁতেমাব মহান পিতাৰ কল্যাণকব হন্তক্ষেপে ত| বন্ধ কব! সম্ভব হয। এই 

হজবত ফাঁতেমাই মুসলমান জগ্মতেব নাবী-শিবৌমণি, “খাতুনে জান্নাতি” ৷ 

মুসলমান জনগণ ভীকে তুল" বা সংসাঁব বিবাগিনী বলে অভিনন্দিত 

করেছেন। তিনি মাত্র আটাশ বছবেব স্বপ্স-পরিসব জীবনে ধর্মবোধ, 

পাতিত্রত্য, ধৈর্য ও ক&-সহিক্ুুতাব সহানুভূতি, ন্যায়-পবায়ণত| এবং সমপ্সিত- 

চিত্ততাব আদর্শ দৃষ্টান্ত বেখে গেছেন। 

হজবত ফাঁতেমাব চবিতকাবগণ বলেন যে শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
বল ও গস্তীর প্রকতিব মেয়ে । তিনি জ্রোষ্ঠ। ভগিনীগণেব ন্যায় প্রতিবেশী 



সিং বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধূল! ও বাক্যালাপ কবার জন্য পাডাষ যাঁওয়াব 
চেয়ে গৃহে গুণবতী মাতার সাহচর্ষে অবস্থান কবাকেই শ্রেকপ জ্ঞান কবতেন। 
তিনি দেখেছেন, কি ভাবে ভখব মাতা! স্বীয় অগাধ এশ্বর্যাপতির পায়ে উৎসর্গ 
করে ধন্য হয়েছিলেন । তিনি দেখেছেন, দীন-দরিদ্রেব বন্ধু মহান পিত| যখন, 
সর্ধবন্ব দান করে নিঃস্ব হয়ে ঘৰে ফিরেছেন, মহীষসী মাত1ৰ হাসিমুখে তখনও 
উচ্চারিত হচ্ছে স্বামীর প্রতি সুমধুর স্বাগতম ধ্বনি। তিনি দেখেছেন মহান পিডা 
অজ্ঞাত কোন্ এক মহাকর্তব্যেব হাতছানিতে ধ্যনিষগ্ন হযে পড্ছেন, আব 
পতিব্রতা মাতা তার যাত্রাপথকে মধুর উৎসাহবাণীর পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত 
করে দিচ্ছেন। ফাতেমা মায়ের এইসব সংগুণ পুরাপুবিই আয়ত্ব 
কবেছিলেন। একদিন রসুলুল্লাহ তকে সম্বোধন কবে বলেছিলেন যে তিনি 
যেন পরগন্বরের মেয়ে বলে কোনদিন অহঙ্কার ন। কবেন। আল্লাহ্ব সামূনে 
ছোট-বড়র কোন প্রভেদ নেই--সেখানে সকলের সমান বিচার হবে। 

খাদীজার পরলোকপ্রাপ্তি হয় নরুষতেব দশম বসবে । এর সামান্য 
কয়েকদিন পূর্বে স্লেহ্মগ্ন পিতৃব্য আবু তাঁলেবেক স্বত্যু বস্ুল পরিবাবে 

নিদাক্ষণ শোকেব ছায়া আনে। মক্কাব কোবেশ সর্দাবগণ বসুলুল্লাহব' 

বিরুদ্ধাচরণে খোলাখুলিভাবে অবতীর্ন হুয় এবং স্বয়ং রসুলুল্লাহব উপ নির্যাতন 

গুরু করে দেয়। এইসব দুর্ঘটনার সময় নবী-কন্যাকে কখনও সজল চোখে 

কখনও অনলবর্ষী দৃপ্ত ভঙ্গিমায় পিভার পাশে গ্নেহময়ী জননীব মতন দঁডাতে 
দেখা. খেত। 

কোরেশ সর্ধাবগণ রসুলুললাহকে অসহায় ভেবে তাঁকে হত্যা কবার 

সিদ্ধান্ত নিল। রসুল সেই বাত্রেই মন্ধ! ত্যাগ কবে মদ্দীনা-অভিমুখে যাত্রা 

করুলেন। কিছুদিন পরে ফাতেমাকেও সেখানে আনানে হল। 

নবী-নন্দিনী হলেন পৃর্ণযৌবনা, তশাব বিবাহের সময় উপস্থিত হল। 

রসুলুল্লাহ হলেন জ্ঞানের লগবী, আলী তার দরওয়াজা । দরিদ্র আলীর 

সহিত ফাঁতেমাব বিবাহে হজরত রসুলুল্লাহ সানন্দে অভিমত দিলোন। 

ফাঁতেমাঁও লজ্জাবনতা হযে পিতার অভিমত অনুমোদন কবেছিলেন। সেই 

বিবাহে বাঁজাব থেকে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি কেন। হল যৌতুক হিসাবে” 

একখান! গশমভবা তোষক, একখানা খেছুবেব ছালভবা তোষক , এবপ 

হথাক্রমে পশম ও ছালভবা ছুটি ভাকিয়া, একটি বেশমী একটি স্ৃতী চাদব, 



ফাঁতেম! বিবি ২১৩ 

সু'গাছি ঠাদিব বাজৃবন্দ, ছুটি মাটির কলসী, একটি আটা-পেষাব ষাতা ও 

একটি করে মোশক, খাট এবং জাঁষনামাজ। অভিজাত বংশীয়দের 

বিবাহ্-বীতির বিপবীত সরল ও অনাডন্বব এই বিবাহ ও ততোধিক সাদাসিধা 

'যৌতুক। 

পতিগ্ৃহে গমনকালে পতিব দারিত্রহেতু তব দুঃখ প্রক।শ পেলে মুহম্মদ 

দঃ) বলেছিলেন, _“মা, পুকষদেব মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান এবং. আমাব 

সাহেবাগণের মধ্যে ষে সর্ববাপেক্ষ। বিদ্বান তশবই সঙ্গে তোমাব বিবাহ হয়েছে, 

- এতে দুঃখ কি ?” 

পিতা উপবোজ সাস্নাবাক্যে মুহূর্তেব মধ্যে সন্ভোষেব স্ব্যোতির্সয় আভা 
ফিবে পেলেন ফাতেমা । 

অবশেষে ফাতেমা পতিগৃহে যাত্রাব উদ্যোগ কর্লেন। যাত্রার পূর্বে 

রসুলেব আদেশ অনুসারে তিনি ঘ্ৃত, পনিব ও খোবমা সহযোগে এক স্ুখাদ্য 

প্রস্তুত কবে উপস্থিত মোজাহেদ ও. আনসাবগণকে প্রদান করবার ব্যবস্থা 
কর্লেন। একটি বাটীতে কন্যা ও জামাতাকে আহাঁব কবতে দেওয়া হুল । 
শপবে হছজবত মহম্মদ ( দঃ) উভয়কে উপদেশ দিষে বিদায় দিলেন। 

আলী ও ফাঁতেম! মদীনার উপকণ্ঠে হাবেস! নামক এক আনসাবেব 
ভাঁডাটে ঘবে এলেন। 

নবী-নন্দিনী ফাতেমা ও আলীব সংসাব জীবন ছিল সবলতা 

ও হৃদযতাঁব প্রতীক। কাক্সিক পরিশ্রমে আলীকে প্রত্যহেৰ জীবিকা 

অজঁন কবতে হত। হজরত আলীব একদিন মন্জববী জুট্ল ন/। “দিনাত্তে 
বন্দৰে এক মালবোঝাই কাফেল। এসে হাঁজিব হতে তশব কাঁজ জুটে গেল । 
মাল নামাতে বাত হযে গেল। হজবত ফাতেমা ততক্ষণ পধ্যন্ত উৎস্ুকভাবে 
স্বামীব পথপানে চেষে বইলেন। স্বামী বে এলে ফাতেম। বন্ত্রাঞ্চলে তখর , 

সকপালেব ঘাম মুছে দিলেন, তব বিশ্রামে ব্যবস্থা কবে দিষে খাতায় যব 
পিষতে বসলেন। তাবপব গভীব বাত্রে আহাব শেষ কবে আল্লাহকে দিলেন 
অশেষ ধন্যবাদ । 

হঠাৎ একদিন বসুলুল্পমহ এসে হাজিব হলেন কন্ত! ফাতেমাব বাভীতে । কিন্ত 
পিতার মুখ গ্ভীব কেন? নবীকন্যা তে। কেদে আকুল। বসুলের অনুগত 
'সবু বাফেব কাছে জান! গেল যে তিনি ফাতেগাব ঘবেৰ বডীন পর্দা! এবং 

লি 



২১৪ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথ। 

তশব হাঁতেব বৌপ্যবলষ দেখে অসন্তষ্ট হযেছেন। হায। এখনও এমন অনেক 
মুসলমান বয়েছেন ধদেব পবণে কাপড পর্যন্ত নেই, দুইবেল] খাদ্যে সংস্থান 
নেই। 

ফাতেমাব এ এক নতুন শিক্ষ। এন্বর্ধ্য মানুষে ভোগেব সামগ্রী কিন্ত 
অন্যকে বঞ্চিত করে নয। ম্ুসলমানদেব ভ্রাতৃত্ব শুধু স্থখেব কথাতেই শেষ হবে 
বায় না,__একেব দুঃখ দুব না হলে অন্যেব স্বখভোগ অবাঞ্চনীয় । ভাই যদীনাব 
ঘবে ঘবে গৃহিনীগণ দৃপৃবেব শ্রান্তিতে যখন গ| এলিষে দেন, ফাতেমা গৃহদাব 
রুদ্ধ কবে তখনও গৃহৃকর্ম কবেন। একদিন উম্মে আযমন দেখেন যে 
নবীনন্দিনী একহাতে ধাঁতা ঘ্ববাচ্ছেন এবং অন্যহাতে শি হোসেনের দৌলনাষ 
দোল দিচ্ছেন। 

একবাব তিনরেলা উপবাসেব পৰ কিছু যব সংগ্রহ কবে ত। থেকে কটি 
তৈবী কবলেন এবং আহার করবাব আগে পিতাব কথা মনে পডাষ ফাতেম। 

কয়েকটি কটি এনে পিতাব নিকট হাজিব কবলেন। নবীবব একট্ুকবা কটি 

মুখে দিয়ে বল্লেন,_-"চাঁরবেল। অনাহাবে থাকাব পব এই কটটুকু তোমাৰ 
পিতার মুখে গেল।” 

একদা আলীর সঙ্গে নবী-কন্যাব মতান্তর হল। ফাতেমা অভিমানে পিতাব 

নিকট এলেন । সঙ্গে সঙ্গে আলীও সেখানে এলেন! অভিযোগ শ্রবণান্তে 

পিতা কন্যাকে বল্লেন,_-“মেয়েদেব মধ্যে সহিষ্কতাৰ অভাব থাক! বাঞ্ছনীয় 

নয় 1 

হজরত আলী শ্বশুবের এই আচরণ লক্ষ্য কবে বল্লেন--“আমি গ্রতিজ্ঞা 

করলাম যে, আব কখনও নবীকন্যাব ইচ্ছাব বিকদ্ধে কোন কাজ করব ন! 1 

এঁতিহাসিকগণেব মতে বিখ্যাত ওছুদ যুদ্ধেব বছবে বমজান মাসে ফতেমাব 

প্রথম সন্তান হাসানেব জন্ম হযেছিল। ওছুদ যুদ্ধেব পবেব বছৰ হজবত 

ফতেমাব দ্বিতীয় পুত্র হোঃসানের জন্ম হয। উভষ ভ্রাতাব নাঁম বেখেছিলেন 

নবী নিজে । ফতেমা তশ্ব সম্তানদ্বষষকে অত্যন্ত স্লেহ কবতেন। আবাব দীন- 

দ্রিদ্রকেও তিনি সম্ভানদেব ন্যায় স্নেহ কবতেল। একদিন এক ক্ষুধাতকে 

দিবার মত আহার্ধ ঘবে ন। থাকাধ নিজেব গলাব হাবটি তাঁকে অর্পণ 

রুবেছিলেন। অন্যদিন প্রতিবেশী শত্রু শামউনেব স্ত্রীবিধোগ হলে কেউ সেখানে 

খবব পর্মস্ত নিতে গেল ন|; তখন ফাতেমা সেখানে গিষে স্বতে গোসল 

করিয়ে এবং দাঁফন্-কাফনেব ব্যবস্থা কবে এলেন। 



ফাতেমা বিবি ২১৫ 

হজবত ফাতেম!ব ছুই কন্য। সন্তানও জন্মগ্রহণ কবেছিল । -তাদের নাম 

যথাক্রমে জযনব ও উন্মে কুলসম ৷ 

মক। বিজয়েব অভিযানে হজবত ফাতেমাঁও বসুলুল্লাহেব সঙ্গে ছিলেন ! 

হোসাষেন যুদ্ধে জযলাভেব পৰ বসুলুল্লাহ্ মদিনায় ফিবে আসেন, এবং সম্ভবতঃ 

সেই সময নবী-নন্দিনীও মক্কাষ প্রত্যাবর্তন কবেন। 

হজ্বত ফাতেমাব ইচ্ছ। বছুদিন পব এবাৰ পুর্ণ কবে তশীব গৃহকর্ে 

সহায়তা জন্য বসুলুল্লাহ্্ খববব যুদ্ধে প্রাপ্ত গ্রচুব দাস-দাসীব মধ্য থেকে 

একজন দাসী গুদান কবেন। 

সাম্যবাদী ইসলামী সমাজে দাঁস-দাঁসী বিষয়ক প্রশ্নটি গুকতব প্রশ্ম। 
তখন ছুনিষাব সর্বত্র সামন্ত মুগেব শৈশবকাল। অবস্থাব পরিপ্রেক্ষিতে 
বসুলুল্লাহ্ দাঁস-প্রথাকে অব্যাহত বেখেছিলেন। তৰু তাঁব কাছে আপন 

কন্য! ও দাসীব মধ্যকাব ষে সম্পর্কেব কথা বলেছেন ত লক্ষ্যণীষ ,₹_ 

প্ঘবেব অর্ধেক কাজ তুমি কববে, বাকী অর্ধেক দাঁসীকে দিষে , 
কবাবে। ছু'জনে যিলে ধঁত। পিষবে।-তুমি নিজে যা খাবে, 
তাকেও ত| খেতে দেবে, নিজে ষ। পববে তাঁকেও ত। পৰতে দেবে । 

তাকে আপন জনেব মত দেখে|।” 

বন্ততঃ এ ঘটন| সেই দাসীব জীবনে দাসীত্ থেকে সাম্যবাদী 
বিবেচনা ষ মুক্তি ভিন্ন আব কিছুই নয । 

পিত। যখন সমগ্র আববেব অধীশ্বব তখনও কিন্ত সমাজেব কঠোব বাস্তব 
সত্যকে অস্বীকাঁৰ কবে জান্নাতে-খাতুনেব সংসাবে অর্থকঞ্টেব ল।ঘব হযনি 
এমন অবস্থাও একদিন গেছে যে ঈদেব দিনে হাসান-হে।সেনকে নতুন পোষ!ক- 
কিনে দিতে খাতুনে-জাননাত অক্ষম হয়ে পডলে কে!নে। এক ব্যক্তি, ইমাম 
ভ্রাতৃদ্ধষের জন্য ঈদেব সওগাত পাচিষে দিযেছিলেন। 

বসুলুলাহ্ মদীন! যেকে ফিবে এলেন মন্কায। সেখানে তিনি হজ্ব্রত 

উদ্যাপন কবলেন। তাবপবই তশাব ত্বব হল, এল অন্তিমকাল। হজবত 

ফাতেমা অহোবাত্র পিতাব শধ্যাপার্থে বসে তব সেবা-শুশ্রুষা কবতে 

লাগলেন। স্বৃত্যুর পুর্বে কন্যাকে রসুলুল্লাহ বলেছিলেন যে ম্বত্যুব পবপাঃবে 

খাতুনে-জানাতের সঙ্গে রস্ুনুল্ল।হেব প্রথম সাক্ষাৎ হবে। বাস্তবিক, পিতাঁব 

পবলোকগমনেব মাত্র ছঘমা'স পবেই হজবত ফ1তেমা ব স্মত্যু ঘটেছিল । 



২১৬ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ 

পিভাব স্বত্যুব পর হজরত ফাতেমার বাকী কয়েক মাসের জীবন বৈরাগ্যেব 
মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। তিনি “জান্নাতুল বাঁকী” নাঁষক মকান্ানে এক 
জতামগুপ নির্মাণ করে সেখানে ধ্যানহগ্ন। হতেন ( 

কথিত আছে, পুত্র-কন্াদেব হাঁতে ফিদক নামক মকদ্যালের অধিকাৰ তুলে 
ণদেবার জন্য খলিফা আবু বকব সিহ্বীকের নিকট প্রার্থনা কবলে খলিফ। 
বলেছিলেন--“নবীর কোন ওয়াবিশ হয় না, গোটা! উন্মতের দীন-দুংখীই নবীৰ 
উত্তরাধিকাবী 1” 

খলিফার এমন সুক্তিপূর্ণ কথায় হজবত ফাতেমা লজ্জিত হয়েছিলেন । 

বল! হয যে “জানা তুল বাকীব” শোক মণ্ডপে থাকাকালে হজবত ফাভেম। 

বনিম্নলিখিতর্ূপ শোঁক-গীতি বচন! কবেছিলেন-_ 

“আকাশের বুক ভরিল ধূলাষ নিভিল সহসা দূর্যকব, 
শত জ্যো'তিষ্ক আকাশ-বেলায় মলিন হইল--হোল নিথব । 

এ জগত-সভা ভাঙ্গিয়! গেল বে,_-শোকেতে ভবিল বক্ষ তাব, 

পশ্চিম হতে পৃবব সীমাষ, ছভাইয়1 পড়ে সে হাহাকাব। 
মিশব খ্যমনে উঠে ক্রন্দন, গিবি-প্রাস্তব কীপিছে হাষ, 
ধবণীব বুকে এলো! কি প্রলয় » সেই ভষে সবে কেঁদে জুটায়। 
এই পৃথিবীব মর্মে মর্মে বাজিছে একই ব্যথাব সব, 
আব আসিবে না খোঁদাব বনস্থুল, নারিবে ন। ওহী পৃত মধুর । 
সালাম সালাম, হে পিতঃ রস্থল জানাই তোমাবে লাখো সালাম, 

আমিন, আমিন । বলে ফেরেস্ত। শুনি পবিত্র তোমাব নাম ।” 

চরিতকাঁবগ্ণণ ঘলেন থে বসুলুল্লাহেব মৃত্যুর পৰ আব কোনদিন হজবত 

ফাতেমাকে হাসতে দেখা যায়নি! পিতৃশোঁকে তিনি দিনে দিনে কুশতনু হযে 

স্বত্যুবরণ কবেন। স্বত্যুকালে তাৰ কোন পীড! দেখা দেয়নি! সেদিনটি 

একাদশ হিজরীব ৩র! বমজান , তখন তশাব বস সাঁডে আটাশ বছৰ পুর্ণ 

হয়েছিল । 

হজরত ফাতেমা! কোথাষ শেষ-শষ্যায শায়িতা আছেন ত| নিষে মতভেদ 

আছে। অধিকাংশের মতে “জান্নাতুল বাকী” নামক স্থানই তশাব সমাধিভূমি। 

শর স্বামী হজবত আলী ছিলেন মুসলিম জগতেব একজন শ্রেষ্ঠ কৰি। 

আরবীয় সেই কবি একস্থানে পরী হজবত ফাতেম! সম্পর্কে লিখেছেন 



ফাতেমা! বিবি ২১৭ 

“আমাৰ নসীব মন্দ বলেই কবব হতে পাইনে সাডা 

নিত্য এসে জানাই সালাম দাওন। জবাব হে জোহবা। 

দীর্ঘ দিনেব মধুব স্মৃতি সব ভুলেছ আজকে বুঝি, 

তাই, হৃদ হাঁবাব সালাম শুনেও নীববে বও দুচোখ বুজি ।” 

পুস্তকেব পৃষ্ঠ সংখ্যা কম হলেও হজবত ফাতেমা যোহব। সম্পর্কে অনেক 
কথাই মনিব-উদ্দীন সাহেবের পুস্তকে স্থান পেষেছে। খাতুনে জান্নাত সম্পর্কে 

এমন সবস ভাষায় ও একটা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমাঘ লিখিত কোন গ্রন্থ সম্ভবতঃ 

এখনো পধ্যন্ত লিখিত হ্যনি। পুস্তকখানি পাঠের সময পাঠকেব 
স্বতঃউৎসাবিত একটা ভক্তিভাব জেগে ওঠে | এই গ্রন্থেব অন্যতম লক্ষ্যনীয 

বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহ! আববী, ফাবসী প্রভৃতি শব্দেব প্রান্ুধ্যে কন্টকিত 

নয়। আববী বা উর্দু কবিতা নেই। ছু একটি কবিতাব সহজবোধ্য 

ভাবানুবাদ গ্রস্থখানিকে রসগ্রাহী হতে যথেষ্ঠ সহযোগ্গিত! কবেছে। মৃলতঃ 
হজবত ফাঁতেম। জোহবাব জীবনকথা বিবৃত হলেও কাহিনী পবিবেশন কবাব 
শিল্প-কৌশল পাঠকের ভক্তিনম্র ভাবনাকে ইসলাম ধর্ষেব প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
কবে তোলে । তাছাডা মুসলমান জগতেব সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী হজবত ফাতেমা 
'যোহবাব কথা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তৎকালীন অববেব এঁতিহাসিক বিববণের 

কিছু অংশ লেখক সুন্দবভাবে লিপিবদ্ধ কবেছেন। 

হজবত ফাতেমা! যোহরাব কথ প্রাষ হাজাব বংসবেব পৃর্বেব কথা, কিন্ত 
বাঙ্গালা! সাহিত্যে তাঁব প্রথম স্থান লাভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে । 

শেখ সেববাজ চৌধুবী, আজম তুল্লাহ খোন্দকার, কাজী বদিউদ্দীন 
'এবং অজ্ঞাত কোন এক কবি কর্তৃক লিখিত ফাতেম! বিষষক 

গ্রস্থেব বচন।কাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলে অভিহিত। «বিবি ফাঁতেমাব 

বিবাহ” নামক আবে) একখানি গুঁথিব নাম পাওয়। যায়। উক্ত 
পুথিবও বচনাকাঁল অফ্টাদশ শতান্দী। মোহাম্মদ বেষাজূদ্দীন আহম্মদ বচিত 
“হজবত ফাতেমা! যোহ্বা গ্রন্থেৰ প্রকাশকাল ১৫, ৭. ৩৫। ১৯৩৫ 

ইংবেজী, নাকি ১৩৩৫ বাংল! ত। বুঝা যায় ন7। আমাব হস্তগত পুস্তকখানিব 
অস্টম সংক্কবণেব প্রকাশকাল ১৩৭১ বঙ্গাব। বস্তুতঃ প্রথম প্রকাশ ৩৬। ৩৭ 
বসব €১৯৭২-১৯৩৫ ) পূর্বে হযেছিল বলে ধব। ষাঁষ। মনিব-উদ্দীন ইউসুফ 
বচিত গ্রন্থেব বচনাকাঁল বাংল! ১৩৭৩ গাঁলেব পযল। বৈশাখ । অন্তভবতঃ 



২১৮ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

মনিবউদ্দীন ইউসুফ বচিত “হজবত ফাতেমা” নামক গ্রন্থখানি বাঙ্গ।ল। 
ভাষায় রচিত খাতুনে জান্নাতের জীবনী সম্পকী্য সর্বাধুনিক 
সাহিত্য-সংযোজন!। 

বারাসত থানাধীন সহরা গ্রামে পীরানী হজবত ফাতেম! যোহ্রাঁর নামে 
কল্পিত যে দবগাহ আছে, তাকে কেন্দ্র কৰে কষেকটি লোককখ। প্রচলিত 
আছে। সেই লে।ককথার ছুটি এখানে লিপিবদ্ধ কব! হল ;-_ 

১। দরগাহের অশ্বখগাছ 

বিবি ফাতেমার দরগাহ্-ণুহটির উপর চার-পঁ।চটি অশ্বথ গাছ ছিল । সেবাঁব 
কাঠের বাজাব-দর ছিল ভাল। স্থানীয় কোন এক লোভী ব্যক্তি উক্ত 

অশ্বথগ্াছ বিক্রী কবে অর্থ লাভ কবতে চাইল । দবগাহ্বে গাছ বিনষ্ট 

কবতে নিষেধ কবল অনেকে । সে কাবে! কথা ন। শুনে গ্রাছ বিক্রী কৰে 
টাকা নেয় । আশ্চর্য্যেব বিষয় দরগাহেব উপরিস্থ একটি অশ্ব গাছ বাদে 

সবগাছ মরে যাষ। বাকী গাছটি দিনে দিনে সতেজ হয়ে ওঠে। 
অপর দিকে উক্ত ব্যক্তিব ঘরে আগুন লাগে এবং আবে! কিছু কালের মধ্যে 

কোন ঘটনার লোকটি নাকি খুন হয়ে যাঁয়। উক্ত ব্যক্তিব নাম ছরুললি। 

২। ভক্তির পুরক্ষার 

খুব বেশী দিনে কথা নয়,--বছব তিরিশেক হবে। কোন কাঁবণ বশতঃ 

উক্ত দরগাহেব আশ-প!শেব ঘরে অ।গুন লেগে যাষ। দবগাহেৰ সেবাযেত 

ছিলেন অতীব দরিদ্র ব্যক্তি। তিনি একমনে শুধু বিবি ফাতেমার নাম স্মবণ 

কবতে থাকেন,_হে বিবি ফাতেমা । তুমি আগুন সংববণ কবে দাও। 

আগুনের তেজ আন্তে আস্তে কমে আসতে থাকে এবং শেষে নিভে যায । পৰে 

গিষে দেখ। গেল যে,_-মাঝখানেব উক্ত সেবাঁষেতের ঘবখানি বাদে আব সমন্ত 

ঘবই পুডে ছাই হযে মাটিতে মিশে গেছে । 

সহরা গ্রামে অবস্থিত দরগাঁহকে স্থানীষ হিন্দ্-মুসলমান সকলেই শ্রন্ধ! 

কবেন। ভক্ত জনসাধাবণ এখাঁনে হাজিত, মানত এবং সিবনি প্রদান কৰে 

থাকেন। অবিচলিত বিশ্বাসে তাদেব অনেকে দবগাহ থেকে তেল-মাটি 

নিষে গিষে ব্যবহাব কবেন। তাতে দেব নাকি উপকাব হয় বলেও শে/ন। 

যাষ। 
স্পপ্পলাশীশি লাগি 



সপ্তদশ পৰি চ্ভাদ 

বদর গীর 

শাহ্ বদব একজন খ্যাতিমান পীব। লোকে ভশকে সাঁধাবণতঃ বদব 

পীর, বদব শাহ্ ব1 পীর বদব বলে থাকেন। তশব পুব। নাম মখদুম শাহ 

বদরুদ্দীন বদব আলম যাহিদী। কদলখান গাজীব সগসামধিক দববেশ বদব 
আলম এবং মখদুম শাহ্ বদকদ্দীন বদব আলম যাহিদী একই ব্যক্তি বলে মনে 
হওষা স্বাভাবিক, _-কাবণ উভযষেব আখমনকাঁল একই (। শাহ্ বদবকে 

চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের অগ্রগণ্য পথিকও বঙ। হয। চট্টগ্রামে অ।নোযাব। 

থানার বটতলী গ্রামে মহসীন আউলিযাঁব মাজাবে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে 

বুঝা যাষ যে, পীব বদব শাহ্ ১৩৪০. শ্রীষ্টাবন্দে জীবিত ছিলেন। চট্টগ্রাম 

শহবেব মধ্যবর্তী বখশীবাজাব মার্কেটের দক্ষিণে তশর প্রসিদ্ধ দবশাহ্ 
বিদ্যমান। জাতি-ঘর্ম নিধিশেষে সকলেই তখব দরগাহের প্রতি শ্রদ্ধ। 
প্রদর্শন করেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এটি তশব মাযার নম। তিনি এসে 

এখানে একটি খনখাহ্ স্থাপন কবেছিলেন। সেটিই মার নামে প্রসিদ্গি 

লাভ কবে। টট্টগ্রামেব ভক্তগণ তখকে অভিভাবক ওলী বলে থাঁকেন। 

মাঝি-মাল্লাব। তশব নামে নদীতে পাঁডি দেন? কেহ কেহ তকে চট্টগ্রাম 

অঞ্চলেব প্রথম ইসলাম ধর্ম-গচাবক বলে মনে কবেন। চিট্টগ্রামেষ যে 
পাহাডটি পীব-পাহাভ নামে প্রসিদ্ধ, তিনি নাকি সেখান থেকে জিন-পবীদেব 

তাড়িবে দিষেছিলেন। এই পহাডটিই একক!লে আবকানেব মগ 

দস্যুদেব আড্ড। ছিল। অনুম্তি হয যে এ অঞ্চল থেকে জিন-পবী ব! মণ 

দস্্যুদেব বিত।ভনক'লে পীব বদবেব সঙ্গে তাদেব সংঘর্ষ হযেছিল। প্রতি বসব 

২৯শে বমজান তাবিখে এখানে উবস হয! সে উবছে বছ লেক-দদাগম হয 

এবং ত।তে জনসাধাবণেব হধ্যে শিবনী বিতবণেব চলন আছে । 

নল কিশে।ব কর্তৃক প্রকাশিত ও ধখৌলবী গেলাম নব্য খান বত 

মিরআতুল কগনযন নাক গ্রন্থ থেকে মাওলান চহম্মদ উবয়-ল হবা সত 

তঘকিবাষে আউলিষাই বাস্থাল। প্রথম হণ্ডেব উচ্তি পে জানা যাহ যে, 

অখছুম শাভ্ বদবদ্ছীন বদ জালম যাহিদীর পুর্বব-পুলফ ছিলেন হজবাহ 



২২০ বাংল। পীব-সাহিত্যে কখ। 

শিহাবুদ্ধীন ইমন যন্কী। তর্শব পুত্র হজরত ফককদ্দীন, ইসল|ম প্রচাঁব 

উদ্দেস্তে পিতার আদেশে প্রথম এ দেশে এসে, সিবাঠাবাদেব নিকট বাস করতে 

খাকেন। তণীব পুত্র দ্বিতীয় শিহাবউদ্দীন যখন শহীদ হন তখন তশব পুত্র হবত 
ফককদ্দীন মাতৃগর্ভে ছিলেন। তবই কনিষ্ঠ পুত্র শাহ বদকদ্দীন বদব আলম 
যাহেদী মিবাঠাবাঁদে জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি বাল্যকালে বিখ্য/ত পবিব্রাক 
সুহবাবদ্দীয়। দববেশ হঞ্জবত মখদুম জালালুদ্দীন জাহানীষ| জাহান গ্রশতেব 

( ১৩০৭-১৩৯৩ খুঃ ) বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করেন। তিনি পিতাব উপদেশ 
ও বিহাব শবীফের হজরত মখনুম শবক্ুদ্বীন আহম্মদ ইযাহৃইযা ম1নেবীব 
( ১২৬৩-১৩৮০ খুহ ) অনুমতিক্রমে তিন-চাব শত দববেশ সঙ্গে নিষে বঙ্গদেশে 

আসেন এবং চট্টগ্রামে সমুভ্রোপকুলে আস্তান! স্থ'পন কবে ইসলাম প্রচাবে 
মনোনিবেশ কবেন। পবে হিঃ ৭৮২/১৩৮০ খুঙ্টান্দে হজবত ম(নেবীব সঙ্গে 
সাক্ষাতেব উদ্দেশ্যে বিহার শরীফে যাঁন। কিন্ত তাব পৌঁছুবাব অল্প কিছুদিন 
পূর্বে মানেরী দেহত্যাগ কবেন। সুদীর্ঘ জীবন যাপন কৰে হিঃ ৮৪8/১৪৪০ 

খৃষ্টাব্দে শাঁহ্ বদকদ্দীন বদর আলম যাহিদী বিহারে ইত্তিকাল কবেন। ভাব 
বংশধবগ্ণেব মধ্যে নওয়াব শামসুল উলেমা মৌলবী সইয়িদ আবগুল জবাব 
খান বাহ!ছুব ও তংপুত্র খান বাহাদুর সইয্লিদ অ।বছুল মমিন (চট্টগ্রাম বিভাগের 

কমিশনার / আগস্ট ১৯৬৯) সুপবিচিত। তাব অপব আক্তান। বর্ধমান ছেলাব 
কাল্নাষ (দ্রষ্টব্য £ পূর্ব পাকিস্তানে ইসল|মেব আলে! £ চৌধুবী শামসুব 
বহমান) এবং বজেব অ(বে। স্থানে আছে । চব্বিশ পবগণা জেলার বাবাঁসত 

মহকুম!র অন্তর্গত পৃথিবা-বদর নামক গ্রামে বদর পীবের একটি দবগাহ 
আছে। 

বদকদ্দীন সংক্ষেপে বদব এই নামে আরে] পীবেব কিছু বিববণ পাঁওয়! 

যাষ। চৌধুবী শামসুর বহমান লিখেছেন ৪ 

শেখ বদকল ইসলাম শহীদ, হজবত নুব কৃতরুল্ আলমেব সমসাময়িক 

বলে জানি! যাঁয়। বিয়াুস সালাতীন গ্রন্থে বলা হযেছে যে, ইসলাম প্রচাঁব 

কবতে থিষে ভাকে অনেক অত্যাচাব সহ্য কবতে হয়েছিল এবং পেশ পর্যন্ত 

বাঁজা কংসেব হস্তে তিনি শহীদ হন। বাজাঁব প্রতি সম্মানি প্রদর্ন না কবার 

অপবাধেই তাকে হৃত্য। কবা হষেছিল। আশবাফ জাহাঙ্গীব সিম্লানী, 

দোঁনপুরেব সলতান উন্ত।হিম শর্কাব নিকট লিখিত পত্রে এই শহীদ দববেশের 

কথা উল্লেখ কবেন ! 



বদব পীব ২২১ 

শামস্ুব বহমান সাহেব আব একজন পীবেব কথায় লিখেছেন,__দিন।জ পুব 

জেলাব হেমতাবাদ নামক স্তনে পীব বদকদ্ধীন বদৃবে আলম নামক একজন 

প্রাচীন দববেশেব মাজা বিদ্যমান | স্থলতান হোসেন শাহ্ছেব সময়ে (১৪৯৩ 
১৫১৯ খুঃ ) এ দববেশ কতিপধ শিল্ত-সাগবেদসহ উত্তববঙ্গেব এ অঞ্চলে ইসলাম 
প্রচ(বের উদ্দেশ্য নিষে আগমন করেন। দববেশ সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রুতি 

থেকে জান! যাষ যে, মহেশ বাজা ন।মে জনৈক হিন্দু সামস্ত তখন এ অঞ্চলে 
বাস কবতেন এবং তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী । শেখ বদকদ্দীনেব প্রচেষ্টা 

অল্প দিনে মধ্যেই স্থানীষ বহু হিন্দ্ব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবাঁষ তিনি, দববেশ ও 
তব অনুচবদেব প্রতি বিদ্বিষট হযে ওঠেন। দববেশ তখন বাজাকে দমন 
কব।ব জন্য সোলতান হোসেন শাহেব কাছে সাহায্য চেষে পাঠান। বাজা 
তাতে ভীত হযে স্বীষ প্রাসাদ ত্যা করে স্থান।ত্তবে প্রস্থান কবেন। 

এভাবে বাজাৰব পঙলায়নেক পব বদকদ্দীন পবিত্যক্ত বাজবাডীতে 

গিষেই নিজেব আন্তান। কবেন। প্রাচীন কোন হিন্দ্ব মন্দিব বা! প্রাসাদের 

ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত প্রস্তব-বাজিব সাহায্যেই পীব বদকর্দ'নেৰ 

সমাধি নিক্সিত হযেছে দেখ! যাঁষ। বাবাসতেব অন্তর্গত পৃথিব।-বদবে থে 
দবগ।হ আছে তাব বিববণ এইবপ £__ 

বদবেব হাটখোলায অবস্থিত দরগা হ-গৃহটি ইটেব তৈবী। গৃহটি সুবম্য 

বটে। গোলাম সুভান শাহ্জী প্রমুখ এখানকাব সেবায়েত। প্রতিদিন 

সেখানে তার। ধৃপব(তি প্রদান কবেন। পূর্বে এখানে মেল! বসত। প্রতি বংসব 

১২ই মাঘ তাবিখে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পীবেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
কব। হয। ভক্তগণ পীর বদবেব নামে হাজত, মানত ও শিবনী প্রদান 

কবেন। তীাব নামে প্রায় নয বিঘ| জমি পীবোত্তব আছে । এখানকাব হাটের 

নামকবণ তশব নামানুসাবেই হযেছে । অনেকে তশব নাম ল্মবণ কবে 

হাটে সওদা বেচাকেন। কবেন। এতদৃঞ্চলে তখব অলৌকিক শক্তিব 
পবিচাষক একটি লোককথা প্রচলিত আছে । লোককথাঁটি এইকপ £-_ 

ফকির বেশে বদর পীর 

স্থানীষ এক বেহালা-বাদক পালা-স্ববেব প্রকোপে মবণাপন্ন । তখন 

পালা-জ্ববে তেমন কোন অব্যর্থ উষধেব কথা এ অঞ্চলে সম্ভবতঃ অজাঁন। 
ছিল। বেহালা-বাদক নিবাশ হষে ম্বত্যুব জন্য অপেক্ষা কবতে 

থাকেন। এমতাবস্থা দেখে পীব বদবেব ভক্ত জনৈক ব্যক্তি উক্ত বেহালা- 



২২২ বাংল।পীব-সাহিত্যেব কথা 

বাদককে সেই পীবের দবগাহে ধর্ণ দিতে পবা মর্শ দান করেন । তিনি কয়েকদিন | 
বদর পীবেব দবগাহে ধর্ণ দেবার পর একদিন ভোবের আবৃছ| আলোয় 
আলখাল্লা পৰ| এক ফকিরকে দেখতে পেলেন। ফকিব তাকে ডিজ্ঞাস। 
করলেন,--“তুমি এখানে ধর্ণ। দিচ্ছ কেন ?, 

বেহালাবাঁদক বল্লেন,--“আমাব রে!গ নিরাময়ের জন্ত 1৮ 

তোমার বেহলাখন! আমায় দিলে আমি তোমার বোগ সারিষে 
দিতে পাবি 1, 

বেহালাখানি সব সময় তার কাছে থাঁকৃত। তিনি তৎক্ষণাং বেহালাখানি 

ফকিরকে দিতে থেলেন। আশ্চর্য! ফকিব অকল্মাং অদ্ৃষ্থ হয়ে গেলেন। 

সকালে বেহাঁলা-বাদক দোঁছুল্যমান মানসিক অবস্থা নিয়ে বাভী এলেন,-- 
পীর কি তশব সঙ্গে ছলন। কবলেন ! 

আরো আশ্চর্য্যেব বিষয় যে কয়েকদিনে মধ্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে বোগমুজত 
হয়ে উঠ্লেন। 

বদব পীরে ন।মে বচিত কোন সম্পূর্ণ-্ন্থেব সন্ধান আজে! পাওষ। 
যায়নি। কবি আঁশক মহম্মদ বচিত “পীব একদলি শাহ্ পাঁচালী কাব্যের" 
মধ্যকার ২২৬ পংক্তিব একটি খণ্ড-কাহিনী পাওয| গেছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে 

এইবপ $-- 

পীব একদলি শাহ্ দীক্ষ/ নেবার জন্য চট্টগ্ররমেব পীব বদরেব সন্ধানে 

চল্লেন। চট্টগ্রামে গিষে যাব সাক্ষাত পেয়ে তিনি আকৃষ্ট হলেন, সে 
একজন বাখাল বালক । রাখল বালকট তখন ছিল ক্রীভাঁয় মর্ত। 

এমনই মত্ত যে কোন দিকে তাঁব খেষাল নেই । একদিল শাহ্ তাঁকে নেহাত 
বালক-বাখাল বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞ। প্রকাশ কবলেন। বাখাল-বাঁলক 

অ।ব কেউ নন, তিনিই পীব বদব। একদিল শাহ অবজ্ঞ কবায় তিনি অকম্মাৎ 

অদৃশ্য হয়ে ষান। এই ঘটনাঘ একদিল শ!হ্ সপ্থিং ফিবে পান এবং বদব 

পীবকে পাবা জন্য ব্যাকুল হযে ওঠেন। 

একদিল শাহ্ তখন বদব পীবেব অন্যতম ভক্ত “সকুয়াব' শবপাপনন হন। 

সকয়াব বাঁভীতেই পীব বদবেব কবব। তিনি গেলেন সেই কববেব সন্ধানে । 

কববেব মধ্যে পেলেন বদব পীঁবেব গলিত দেহ! অনেক কৃচ্ছসাঁধনেব দ্বাবা 

তিনি পীর বদবেব সাক্ষাত পেতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও দেখা ন! পাওয়ার 



বদব পীর ২২৩ 

পীব একদিল আগুনে প্রবেশ করে আত্মান্থতি দিতে গেলেন । এবাঁব বদব পীব 

হলেন সন্তষ্ট। আগুনকে তিনি ফুলে ব্ুপান্তবিত কৰে একদিল শাহেব জীবন 
রক্ষ। কবলেন! পবে তিনি একদিল শাহকে দীক্ষ। দিষে শিষ্ঠত্বে ববণ কবলেন 

এবং পীব একদিলকে কিছু অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান হতে সাহায্য কবলেন। 
এব পব পীর একদিল শাহ বিদায় নিলেন ব্দব পীবেব নিকট থেকে । 

উপরোক্ত কাব্য ব্যতীত জইদি বচিত মানিক পীবেব “জহবানাম। 

পীচালাতে” সন্নিবেশিত বদব পীবেব মাহীম্মযকথ। বেশ দ্র্টি আকর্ষণ যোগ্য । 
দুস্তব নদীপথে যাত্রাব আগে মাঝিব! নৌকার যথাস্থানে উপবিষট হযে 

হা'লে হাত বেখে ভক্তিভবে সমবেত সবে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন ;- 
আমর। আজি পোলাপান 

গাজী আছে নিখাবন। 
শিবে গঙ্গ। দবিষ। 

গঁচ পীব বদব বদব ॥ 

সুফীবাদ ও আমাদেব সমাজ নামক গ্রন্থেব এক প্রবন্ধে মনিব-উদ্দীন- 
ইউসুফ লিখেছেন,--“হিন্দর-সুসলমান উভয় সম্প্রদীয়েব মাবি-মাল্লাব(ই 
তাদের গানে এই সাধকের নামকে মুগ ঘুগ ধবে স্মরণীয় কৰে বেখেছে। 
হিন্দ্বব। বলে, 

আমব| আছি পে।লপ।ইন 
গাজী আছে নিগাবান, 
শিরে গঙ্গ। দরিষা 
'ীচ পীব বদর বদব । 

মুসলমানেব। বলে £- 
আমব। আছি পেোলাপ(ইন 
গাজী আছেন নিগাবান, 
আল্ল। নবী পশচপীব 

বদব বদব। 

এই পীবেব নাম নিষেই পূর্ববঙ্গ গীঁতিকাৰ তশাব পাল! শুক কবেন 
এইভাঁবে ,- 

চাইব দিক মানি আমি মন কৈল!ম স্থিব । 

মাথাৰ উপবে মানঘ আশী হাজাব পব £ 

আশী হাঁজাব প'ব মানম লাখ পেকাহ্থব | 

শিবেব উপবে মালম চাটামীব বলব & 
সপ 



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 

বয় গাজী 

পীর মোবারক বড়র্থ। গাজী বঙ্গে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন নাষে 
পবিচিত। সে নামগুলি এইকপ £-_ 

মোবাবক সাহ্ গাজী,৬৮ 

বড খঁ। গাজী,১৩ 

ববখান গাজী,৫৩ 

মবৃবা গাজী,8৭ 

গাজী সাহেব ৯৫ 

গাজী বাব|৬৮। 

সমগ্র চব্বিশ পবশ্থণ। জেলায় পীর মোবারক বডর্খ। গাজীব প্রভাব বিস্তুত। 

ত] ছাডা যশোহ্ব, খুলন1, নদীয়া, মঘমনসিংহ জেলার বন্ুস্থানে তাব প্রভাব 
আছে। তার লীলা-ক্ষেত্র মূলতঃ চবিবশ পরগণ! জেলাকে নিষে প্রায় আট- 
দশ হাঁজাব বর্গ কিলোমিটাব ব্যাঁপী। 

ভার পিতাব নাম সেকেন্দর শাহ,১৩ -_মতান্তবে চন্দন শাহ্৬৮। কারে! 

মতে, তাব পিত। ছিলেন পীব গোঁবাঁাদেব সহচব শাহ্ আবদুল্লাহ ওরফে 

শাহ্ সোন্দলের জোষ্ঠ পুত্র। ভাব মাঁতাব নাম কুলসম বিবি। ৪* 

ভাব জন্ম বেলে আদমপুবে, --মতান্তবে বৈবাটনগবে ১৩। বেলে 
আদমপুর ৬৮ গ্রামটি দক্ষিণ চব্বিশ পৰগণ। জেলার অন্তর্গত। কিন্ত বৈরাটনগৰ 

গ্রামটি যে কোথায় ত1 জান! যায় না। তীর কবরস্থান আলিপুব সদবেব 
ক্যানিং থানাধীন ঘুটিরাবী গ্রামে, ৬৮ -_মতান্তবে তাঁব স্মত্যু হয শ্রীহট জেলাব 

শিবরগীও গ্রামে অথব!1 গ্রাজীপুবে | ১৩ 
পীর মোবাবক গাজীব দেহ-বর্ণনা এইকপ ৪ 

তাহার বপেতে আলে! হইল ভুবন । 
শশীছট! নিন্দেরপ অতি স্বুশোভন ॥ 



বডর্খ। গাজী ২২ 

সেবপ বর্ণন। কব! অক্ষম আমাব। 
দুনিয়াতে নাহি কিছু উপম! তাহ।ব ॥ ৯৩ 

অথবা, 
ইন্দ্র ষেন ঘবর্গমাঝ বডর্খা গ্াজীব সাজ 

দেখিষ। জায় ছুটি অশাখি ॥ 
গীবিদ! হেলান গ! মযুব পুচ্ছেব বা 

খাবাসে তুলিয়! দেষ পান ॥ 

মাথায় চিকন কাল! হাতে ছিলিমিলি মাল! 
গাজী পডে বসিয়! কোবাঁণ। ৫৪ 

অথবা, 
মোবাবক বসে আছেন কদন্ধ তলাষ ॥ 

হাস! চিত। দুটি বাঘ আছে দুইদিগে | 
গাঁজীব মাথাষ জট দেখে দুই বাঘে ॥ ৬৮ 

অথব।, 
জট মাথে গুণেব চট্ গাষেতে দিযাছে। 
পঞ্চম বংসবেব বালক হইয। বষেছে ॥৯৫ 

অথব1, 
গাজী সাহেবেব মৃতি সুশ্রী বীবপুকষেব মত। বঙ্ ফবস1, সব সময় 

যোদ্ধাব বেশ পবেন। মুসলমানী চোগ।চাঁপকান, পিবান, পাযজামাও 
পরেন। মাথাষ টুপি ব। পাগ্তভী, মুখে লন্ব। দাঁড়ি, গৌপ-জোভ। কান পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত। জুল্ফি নামানে।, চে!খ দুটি বড বড, এক হাতে অস্ত্র ব। আশ।দণ্ড» 
অপব হাতে লাগাম । পাষে বুট জতে।, প] ছুটি বেকাবেব উপব দৃচভাঁবে 

স্থাপন কব1। বাহন বৃহৎ আঁকৃতিব ঘোভ|। পূর্ণ মতি বিবল। ৩৮ 

গাজীয পট আশুতোষ মিউজিযামে আছে । ২ 
পীব মৌবাঁবক বডখ?। গাঁজীব বিবাহ হযেছিল ত্রাক্মণনগ্রবেব বাঁজ। মুকুট 

বাষেব কন্। চম্পাবতীব সঙ্গে । চম্পাবতী অল্পদিনেই মৃত্যু ববণ কবেন, ব1 
আত্মহত্যা কবেন। 

মতান্তবে চম্পবতী আত্মহত্যা বেন নি ব। অল্পদিনে সৃত্যুববণ কবেন নি। 
পীব মৌব।বক বডর্থ। গাজীব ছুই পুত্রেব নাম পাঁওষা যায । নাম ছুটি 

খথাক্রমে দুঃখী গাজী ও মেহেব গাজী । তাব কন্যা ছিল কিন। জান। যাষ ন। । 

৯ 



২২৬ বাংল। পীব-সাহিত্যের কথা 

দক্ষিণ চব্বিশ পবগ্ণাব ঘুটীয়াবী শবীফে অবস্থিত পীব মোবাঁবক বডর্খী 
গাজীব কবরস্থান ব। দরগাহে প্রতি সাঁজ-সক।লে ধৃপবাতি দিয়ে তার আত্মা 
শান্তিব জন্য জিষারত অর্থাৎ আল্লাহ্ তালার নিকট প্রার্থনা কব হ্য। ভক্ত 
জনসাধাবণ তাব কববস্থানে ফুল, ফল, ছুধ, বাতাস প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। 
তাবা হাজত, মানত এবং শিবনিও দিষে থাকেন । তাব বংশধবগণই এখানকাব 
দরগাহেব সেবাযেত। বর্তমান (১৯৬৯) সেবায়েতগণেব বযোঁজ্যেষ্ঠ মোহাম্মদ 
আজিজ দেওযান (৮০), নানাজী (৮৫) মোহাম্মদ সৈয়দ আলি (৮২) প্রমুখ 
বলে অভিহিত । 

ঘুটিকাবী শরীফে প্রতি বছব ৭ই আষ'চ তাঁবিখ থেকে সাতদিনের এক মেল! 
বসে। উক্ত তাবিখটি পীব মোবাবক বডর্খা গ্রাজীব তিবোধান দিবস বলে 
চিহ্িত। উক্ত মেল! উপলক্ষে জনসাধাবণেব যে সমাগম হয ত!ব গড 

পরিমাণ প্রায় ছয়-সাত হাজাব। 

প্রতি বছর ১৭ই শ্রাবণ তাবিখে ঘৃটিষাঁবী শবীফে পীব মোবাবক বডখী 
গাজীকে ম্মবণ কবে যে “উবস” উৎসব উদ্যাপিত হয় ত এক এতিহাসিক 

ঘটন। । একদিনের সেই উৎসবে লক্ষাধিক লে।কেব সমাগম হয । শিষালদহ 

থেকে বিশেষ ট্রেনেবও ব্যবস্থা কবৃতে হয । বঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চল এবং বঙ্গেব 
বাইবে থেকেও বহু ভক্তেব আগমন ঘটে । এখানকাব মেলা, মেলা-প্রধান 
বাংলাঁব অন্যতম বিশেষ মেল] বলে প্রসিদ্ধ ॥ 

ঘুটিগ্লাবী শরীফে অবস্থিত পীর মোবাঁবক বভখা গাজীব সমাধি ব1 দরগাহটি 
একটা সু্ূশ্য সৌধ বিশেষ । সৌধটা অনেকের নিকট গাজী বাবাব দরবাব নামে 

পরিচিত । দববার বা দবগাহেব গা ঘেংসে ছোট-বড কুটীব গডে উঠেছে। 

সেখানে পীরের দরগাহে দিবার জন্য প্রস্তত শিবনি অর্থের বিনিময়ে পাওযা 

যায় ॥ দবগ্ৰাহেব পাশে বাজার গড়ে উঠেছে । সেখানে গোমাংস ব্যতীত 

প্রায় সব পশার পাওয়া যায় । ছুটীযাবী ফেঁশন সংলগ্ন স্থানটা সব সময়ই 

জনবহূল। এখানকাৰ প্রধানতঃ হুটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । যথা 

১। এখানে কেহ এমন কি কোন ম্ব্সগমানও গোমাংস গ্রহণ কবেন না অর্থাৎ 

গোমাংস গ্রহণেব রীতি একেবাবেই নিধিদ্ধ। কথিত আছে যে 

জববদস্তি কেহ গোমাংস গ্রহণ কবে সেই অবস্থায় যদি সে দরগাহে 

প্রবেশ করে তবে তাব বক্তবমন হয় এবং তাতেই নাকি ভাব স্ত্যু ঘটে । 



বডর্খ। গাজী হ্২্থ 

২। পীব মোবারক বডর্খ। গাজী বড জববদস্ত পীব। কথিত আছে যে 

তিনি খুব উগ্রস্বভাবেব । তাব নামে কেউ অসম্মান-জনক উক্তি কর্ুলে 

তিনি তাকে ক্ষমা কবেন ন|, তাতে এ ব্যক্তিব কোন মাবাত্মক ব্যাধি 

হবে অথব1 তাকে কোন দুর্ঘটনায় পডতে হবে। অবশ্য বিপদাপন্ন হয়ে 

পীবেব শবণ নিলে তাব নাকি বিপন্থুক্তি হযে থাকে৷ 

পীবৰ মোবাবক বডর্খ! গাজী একজন এঁতিহাসিক পীব। তাঁব কীত্তি- 

কলাপেব বর্ণনায় ক্রমান্বষে বং মিশ্রিত হয়ে জনসাধাবণেব মনে তার প্রভাব 
উত্তবোত্বব বৃদ্ধি পেষেছে বলেই ওষাকিবহাঁল মহলেব বিশ্বাস | 

“খাভীগ্রামে একটা প্রাচীন বৃহৎ পুষ্কবিণীব দক্ষিণ-পূর্ব পাডে বডর্খ! গাঁজীব 
'আন্তানাটী অবস্থিত। পুষ্কাবিণীব উত্তব, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাডে বাঁধানো 

প্রশস্ত ঘাট আছে। ইহ্টক-নিষ্সিত আস্তান।-ঘবটা দক্ষিণমুখী ; সম্মুখে 
বাবান্দাযুক্ত ও উপবে গন্ুজ বিশিষ্ট । সংস্কাৰ অভাবে ঘবটা জীর্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে । এই ঘবেব মধ্যে মাথাষ পাগভী বাঁধা, মুখে চাঁপদাড়ি, পাষে জুতা 
এবং দক্ষিণ হস্ত উর্ধে তুলিয়া যোদ্ধাবেশী অশ্বাবোহী বডর্থী গাজী সাঁহেবেব 
সুতি প্রতিষ্ঠিত আছে। মৃতিটা মনুষ্থপ্রমাণ হইবে । *.** বডর্খী গাজীব 
নিষমিত পূজা হয ন|। ভক্তব! যে যখন আসেন তখনই পুজার আযোজন 
কবাহয়। স্ুন্দববনে ষাঁহাবা কাঠ কাটিতে অথব! মধু সংগ্রহ কবিতে যান 
ভাহাবা প্রায় প্রত্যেকেই বডর্খ! গাজীব আন্তানাষ হাজত-পৃজ। দিষা থাকেন । 
ইহা ভিন্ন প্রতি বসব নন্দান্নান উপলক্ষে যে সকল যাত্রী চক্রতীর্থে আসেন, 

তাহাব। খাভীতে দ্লান সাবিষা গাঁজীব উদ্দেশ্যে পৃজা দিযা যান ।” 

(পশ্চিমবঙ্গেৰ পৃজা-পার্বন ও মেলা, তয় খণ্ড, ১৯৫৮।) 

পূর্ববঙ্গে প্রচলিত গাঁজীব গীতে পাঁচ পীবেব কথায় গাজীব নিয়বপ পরিচয় 

"পাওয়। যায £- 

পোডা বাজ। গষেশদি, তাব বেটা সমসদি 
পুত্র তাৰ সাই সেকেন্দাব 

তাৰ বেট! ববখান গাজী, খোদাবন্দ মুলুকেব বাজী 
কলিমুগে যাব অবসব। 

বাদসাই ছিডিল বর্সে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে 
নিজনামে হইল ফকিব ॥ ৯৪ 



২২৮ বাংলা পীর-সাহিত্যেব কথা 

বাঁবাসত মহকুমা পাথব! নামক গ্রামে পীব মোবারক বডর্খ! গাজীর 

নামে একটি নজবগাহ আছে। সেটি প্রাসাদ বা গৃহ নয়। স্থানটি পুবাতন 

ইটেব একটি গৃহাকৃতি বিশেষ । প্রাচীন অশ্ব, নিম, জাম, শিবিষ 

প্রভৃতি গাছে অঞ্চলটি সমাকীর্ণ। স্থানটি কেন্দ্র কবে প্রায় যোল বিঘা 
পীরোত্তব জমি বয়েছে। তাব কিছু অংশে সম্প্রতি চাষ হয়। পীবোভব 

সেই স্থানকে স্পর্শ করে বাঁবাসত- হাঁসনাবাদ বেল লাইন বিস্তৃত। এই 

স্থানে শিরনি-হাজত-মানত প্রদত্ত হয়ে থাকে। এই দবগাহেব পূর্বতন 

খাদিমদাঁৰ মোহাম্মদ সোন্দল শাহজী ৫৫) জানান যে, তাঁৰ কোন এক 

পূর্বপুকষ তৎকালীন বাংলার স্মুবাদাবেব কাছ থেকে উক্ত দবগ্াহ্-চিহ্িত 

স্থান পীব বভর্খ! গাজীব নামে গরীবোভব পান। কোন মৌলভীর পবামর্শক্রমে 

নাকি এই নজবগাঁহে জিযাবত উপলক্ষে ধূপ-বাঁতি দিবা যে বীতি 

ছিল তা! বন্ধ হয়ে যায়। ধুপ-বাতি দিবাঁব পুনকচ্যোগ হয ১৯৬২-৬৩ 

খৃটাব্দে। দক্ষিণ চবিবশ পবগণাব কৃষ্চজরপুব গ্রামের বাসিন্দা ইঞটার্ঘ 

বেলওয়েতে চাকুবীতে নিযুক্ত থাকা সূত্রে পাথবা-দীদপুবে অবস্থিত বেল 

ফটকে আগমনেব পর এক দৈব ঘটনা থেকে সেই পুনকদ্যোগের সূচনা / 

বেলকর্মীটব নাম শ্ীমদন মোহন মণ্ডল। শ্রীমদন মণ্লই বর্তমানে (১৯৬৯ হব 

উক্ত নজবগাহেৰ সেবাষেত বূপে ধূপ-বাতি প্রদান কবতে আবন্ভ কবেছেন। 

বহুদিন পূর্বে এখানে বিবাট মেল। বসত। কোন্ বিশেষ তাঁবিখে মেলা-অনুষ্ঠান 

আবস্ভ হত ত। আজ আব নির্দিষ্টভাবে জান! যাষ ন|। তবে সোনল শাহৃজী 

জানালেন যে প্রতি চৈত্র মাসেব প্রথম সপ্তাহের কোনও একদিন সেই মেলাব 

সূত্রপাত হত। কি কাবণে যে মেলাটি বন্ধ হযে গেছে তা আজ অজ্ঞাত। 

পীব 'মোবাবক বভর্খী গ্াজীব নামে চিহ্নিত নজরগ্বাহেব একেবাবে 

পাশেই অবস্থিত আছে মানিক পীরেব একটি “স্থান” । পীবোতিব জমিব 

মধ্যে আবে। আছে ছে'ট অথচ গভীব একটি পুরুব। তাকে পীব পুরুব 

বল! হয়। মাঠেব বিচবণবত গক বাছুব এই
 পুকুরের পানি পান কবে 

পিপাসাব তৃপ্তি করে। এখানকাব একটি তালগাছেব পাতা কাটাব একটি 

বীতি আছে। সাধাবণতঃ এ গাছেব পাতা কেউ কাটে না? যদিও কেউ 

কাটে তবে সে বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ দুইখানি পাতা গাছে বাখে। 

এবপ না করলে পীব ক্রুদ্ধ হন। তাঁব ফলে উক্
ত ব্যক্তির ক্ষতি হতে পাবে 

বলে স্থানীয় জনসাধাবণেব ধাবণ1। পীবেব ভজগণ নজবগাহ-স্থানে দুধ, 

ফল-মূল, ধানের প্রথম আটি প্রভৃতি দান করে থাকেন। 



বড়খা গাজী ২২৯ 

বাবাসত মহকুমাৰ বাবাঁসত থানান্তর্গত উল! নামক গ্রাষে পীব যোৌবাঁবক 

বডরখী গাজীব নামে আর একটি নজবগাহ্ আছে। নজবগ্াহ-স্থানটিব 
পবিমাঁণ বর্তমানে (১৯৭১) প্রা চাব-পাঁচ কাঠা। স্থানীফ কোন কোন 
অধিবাসীব নিকট শুন! যাষ যে পূর্বে এখানে প্রার সীইত্ৰিশ বিঘা পীবোভব 
জমি ছিল। বর্তমানে নজবগাহ স্থানটিতে সপাদি কোন চিহৃও নেই! 
সাদা জমিব উপব কিছু বিক্ষিপ্ত ইট দেখ। যায় । উক্ত পীবোত্তর জায়গাব 
মধ্যে মসজিদ ও একটি হাহি মাঁদ্রসা বয়েছে। এখানকাব বর্তমান সেবাষেত 

বা খাদিমদাব হলেন মহম্মদ শামসুজ্জুহ! মোল্লা (৬০) প্রমুখ | মূল সেবায়েতেব 

নাম মুন্দী দবিকদ্দীন মোল্ল! বলে জাঁন। যায়। তিনি উক্ত পীবোতব জমি 
পেষেছিলেন ৮২নং শ্যামবাঁজাব স্ত্রী, কলিকাতা'ব কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাঁশষেব 
মাত। মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট থেকে । অনেকে আরে! বলেন যে, গাজীসাঁহেব 
নাকি তশব সহচব কালুকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। প্রতি বছবেব মাঘ. 
মাসে নাকি এখানে মেলা বসত এবং তাতে প্রায় হাঁজার লৌকেব সমাঁবেশ' 
হ্ত। 

এখানকাঁব নজরগাহ “থানে' ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হত। অনেকে হাজত, 
মানত বা শিবনিও দিতেন । 

বসিবহাট মহকুমাব অন্তর্গত বসিবহাট থানাধীন ফতেপুব নামক গ্রামে 
পীব মোবাবক বড খ গাজীব নামান্ধিত একটি নজবগাহ আছে। এখানে 
পাঁচ-ছয কাঠ! জমি পীবোত্তব হিসাবে পতিত আছে। পূর্বে নিষমিতভাবে 
এখানে ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হত, প্রতি পৌষ মাসে মেল! বসত। এখনও (১৯৭০) 
কেহ কেহু মোবগ বা খাঁসি হাজত দেন,_-অনেকে ছুধ, ডাব, বাতাসাদি দিযে 
থাকেন। সর্বসাঁধাবণই এখানকাব সেবাষেত। 

জান! যাষ স্থানীয মোহাম্মদ মাদাঁব খাঁব পুত্র মোহাম্মদ আন্দাব আলি 
খাব নাকি শিশুকালে এক কাঠন ব্যাধি হযেছিল। পীব মোবাঁবক বড খু! 
শাজীব উক্ত নজবগাহে মানত কবে তিনি বোগমুক্ত হন। মানত অনুযাষী 
€বোগমুক্ত হয়ে তিনি সাত-পাল! জাবীগ্বান-অনুষ্ঠান উদ্যাপন কবে 
ছিলেন। 

উপবোক্ত স্থানসমূহ ব্যতীত বঙ্গেব অনেক স্থানেই পীব মোবাৰক বড়রা 
গাজীব নামে নজরগাহ আছে। তাদেব মধ্যে কযেকট স্থানের 
নাম, 



২৩০ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথ! 

বাবাসত মহকুমা, হাবড! থানা, লটনী গ্রাম, 

আলিপুব "* রর শাহপুব, 

সোনারপুব থানাধীন সান্গুব 

সোনারপুব থানাধীন নভাসন 
বাকইপুব থানাত্তর্গত বাকইপুৰ 

এইবপ অনেক স্থানে বডর্খ! গাজীর নজবগাহ আছে। 

গর মোবাঁবক বডর্খী গাজীর জীবন ও তর্খর কীতিকলাপ সম্বলিত 

কাব্য-কাহিনী বা গদ্য-কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে । হুতাদেব কয়েকখানিৰ 

সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ কবা হ'ল,_- 

১1 গাজী-কালু ও চ্পাঁবতী কণ্ঠার পুথি 

গ্রাজী কালু ও চম্পাবতী কন্তাব পুথি বচয়িত! পাঁচালীকাৰ আবদবব 

রহিম সাহেবের বিববণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাঁষ ন|। তিনি তণব পাঁচালী 

ফাঁব্যেব একস্থানে আত্মপবিচয় দিতে গিযে লিখেছেন ৮_ | 

আবদুব বহিম আমি 

হীনেৰ বচন, 
পবিচষ শোন মোব 

কোথাধ ভবন। 

মযমনসিংহ জেল।য বাঁস গলাচিপ। গ্রামে, 

আশুত্যাব বাঁজারেব উত্তর পশ্চিমে! 

বাটিব দক্ষিণে নদী নশুন্দ! নামেতে, 

মহকুমা কিশো বগঞ্জেব অধীনেতে । 

জোযাঁব হোসেনপুব ভাব অন্তঃপাতি, 

আছি কতদ্দিন আমি কবিয়া বসতি । 

কবি আবছুব বহিম সাহেব বচিত আব কোন পুস্তকেব সন্ধান পাওয়া 

যায় না। তিনি যেকিছু কিছু ইতিহাস জান্তেন তা বুঝা যাষ। কারণ 

তিনি তর কাব্যে বথাওসঙ্ে শ্রহট্টেব পীব শাহ্জালালেব সহিত ততস্থানীয় 

বাজ! গৌবগোবিন্দেব হুদ্ব-ব গা উল্লেখ ববেছেন | কব
িব জীবংকাল জান! 



বড়খ। গাজী ২৩১ 

যাধ না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাঁচালী কাব্যটট বচিত হয়েছিল বলে 

অনুমিত হয । 

পার্টালীকাব কবি আবদ্ুব বহিম বচিত কাব্যখানি ১২১৫৬ আকৃতি 
বিশিষ্ট । পুস্তকখানি মুদ্রিত। তাঁব পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র বিবানব্বই । তাৰ 
শব্দগুলি হেমেটিক রীতিতে এবং পৃষ্ঠ।গুলি সেমেটিক বীতিতে সঙ্জিত-_অর্থাও 
ডানদিক থেকে বর! দিক পৃষ্ঠ! উল্টে পাঠ করতে হয়। গ্রন্থখানি হাম্দো-নাত্ 

[বন্দন। ] এবং কেচ্ছ| [কাহিনী] এই ছুই প্রধান অঙ্গে বিভক্ত । আবাক 

কেচ্ছাৰি মধ্যে নিপ্নলিখিত বিভাগটি বয়েছে ;- 

গাজীর জন্ম ও ফকিরত্ব গ্রহণের বয়ান 

বন্ততঃ এই অংশে কাহিনী সম্পূর্ণ কব! হয়েছে। আর কোন শিবোনামা 
কবি কেন দেননি তা অজ্ঞাত। কাব্যে নিয়পরিচষেব উনচক্লিশটি গীত 
আছে ৮_ 

গীতেব তাঁলেব নাম গ্বীতেব সংখ্যা 
আদা ২৩ 

খয়েরা ১ 

আডা ১ 

ষ্যাস কাওষালি ১ 

ঠেকা ১ 

ধ্যা! ১২ 
সমগ্র কাব্যখানি পয়াব ও ত্রিপদী এই ছুই প্রকাব ছন্দে বচিত। তাদেৰ 

নমুন। এইকপ £-- 

পয়ার $ 

প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিবঞ্নন ॥ 
এ তিন ভূবনে যত তশহাব সৃজন * 

ভ্রিপদী £ 
বৈর।ট নগবে ধাম, শাহ! সেকেন্দাৰ নাম, 

রূপে যিনি পূর্ণ শশধর ॥ 

নগ্নবেব শোভ। তাব, কি কব বধান আব 

্র্থতুল্য দেখিতে সুন্দব * 



ষ্৩ং বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথা 

অবশ্য পয়াঁৰ ও ত্রিপদী ছন্দে উপবোক্ত বপ সৃস্পট বিভাগ অনুযায়ী 
*্পদ্যের আকাবে লিখিত নয়,__কেবলমাত্র গীতগুলি প্রতি চবণে মিল কবে 
শপদ্যের আকারে সাজিষে লেখা । একেবাবে গদ্যেব অকাঁবে লিখিত সেগুলি 

পাঠকবর্গের বুঝবাব সুবিধার্থে সাজিষে দেওষা হ'ল। প্রতি প্রথম পংক্তিব 
শেষে ছুই দাড়ি এবং প্রতি দ্বিতীয় পংক্তিব শেষে তাবক| চিহ্ত আছে । হ্রিপদী 
ছন্দে লিখিত অংশে “কমা? চিহ্ ব্যবহৃত হযেছে । পদ্যেব আকাবে লিখিত হলে 

পাঁচালী কাব্যখানি প্রা তিনশত পৃষ্ঠীব গ্রন্থ হতে পাঁবত। 

পাঁচালী কাব্যখানি মূলতঃ সরল বাংল! ভ|ষায় রচিত হলেও তাতে আববী 
ও ফা শব্দ মিশ্রিত হযেছে । কোন কোন স্থানে দেখ। যায় যে একই শব 
স্ুইবাবেব স্থলে একবার লিখে তাঁবপরই "২, লিখিত হয়েছে। কোথাও ব! 

ক্রিয়া পদান্তে ক" যোগে বিদ্যাঁসাগরী বীতি অনুসৃত হযেছে । অনেক স্থলে 

অশুদ্ধ বানান বষেছে। কতকগুলি নাম, যথা শ্রীবামকে শ্রীদাম, সম্ভবতঃ 

চম্পাই নগবকে ছাঁপাইনগর, দক্ষিণ বায়কে দক্ষিণ| দেও প্রভৃতি বিকৃত ভাবে 

ব্যবহার কবা হয়েছে। ইহ! হযত কবির ইচ্ছাকৃত নয়,_হুয়ত ভাষাৰ ওপব 
ফবিব দখলের অভাবেব কাবণে ঘটেছে। 

বৃক্ষিপ্ত কাহিনী £ 
বৈরাট নগবের অধিপতি শাহা! সেকেন্দাৰ যেমন ধনবান এবং শক্তিমান 

এ€তেমনই দয়াবাঁন। পাতালেব বাজা তাকে রাজ্জকব দিতে অস্বীকার কবায় 

অনিবাধ্য স্ুদ্ধে পাতাল-বাঁজ পরাজিত হলেন। আত্মসমর্পণ করে তিনি 

নিজেব সুন্দবী কন্যা অজ্ূপাকে শাহা সেকেন্দারেব সঙ্গে বিবাহ দিলেন। 

সেকেন্দাব শাহাব ওবদে ও অভ্ভুপাব গর্ভে যথাক্রমে জুলহাস সন এবং 

গাজী নামক ছুই পুত্রসন্তান জন্মলাভ কবে। তাছাডা বাণী অজ্জুপা একদিন 

সাগবে স্রান কবতে গ্রিষে ভাসমান এক কাঠেব সিন্ধকেব মধ্যে এক 

শিশু-পুত্রকে পেলেন। সেই শিশুও তাৰ পুত্রৰপে প্রতিপালিত হতে লাগল। 

“তাবি নাম বাখা হুল “কালু” 
জ্যেষ্ঠপুত্র জুলহাঁস বষঃপ্রাপ্ত হল। একদিন শিকাবে গিষে সে মাষাম্বগের 

-পশ্চাঁদধাবন কবে পতালে জঙ্গ রাজাব বাজ্যে উপস্থিত হল । জঙ্গ বাহাদুব 
সুদর্শন জুলহাঁদের সাক্ষাত পেষে খুশী হলেন। তিনি তশব একমাত্র কন্য।কে 

নজুলহাসেব হাতে সমর্পণ কবলেন। জুলহাস স্বজন সেখানে বহু "পাচতোলা” 
ও অন্যান্য পবিজনসহ বষে গেল । 



বডর্খা গাজী ২৩৩ 

কনিষ্টপুত্র গাঁজীব বয়স দশ বছব হলে| | সেকেন্দাব শাহ পুত্র গাঁজীকে 
সিংহাসনে আবোহন কবতে আদেশ কবলেন। গাজী তাতে সম্মত হলেন 
না, কাবণ তশীৰ তখন বৈবাগ্য-ভাঁব উপস্থিত হযেছে। সেকেন্দাৰ ক্রুদ্ধ হয়ে 
গ্াঁজীকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড কবতে জল্লাদকে হুকুম দিলেন। জল্লাদেব 
অন্ত্রাঘধাতে গাজীব দেহে কোন ক্ষতও হল না। 

তিনি আবে ক্রুদ্ধ হযে গাজীকে দশটি হাতীব পাষেব তলাষ ফেলে হত্যা 

কবাব নির্দেশ দিলেন! তাকে হাতীব পাযেব নীচে দেওয| হল কিন্তু কিছু 
হল না, ববং হাতীব দাত ও পা ভেঙে গেল। গ্রাজীকে আগুনেব কু্ডে নিক্ষেপ 
কবা হল। আল্লাকে ম্মবথ কবাষ গাজীব গাষে আগুনেব তাপ লাগল ন|! 

দশ মন ওজনেব পাঁথধেব সংগে বেঁধে গাজীকে সাঁগবেব জলে নিক্ষেপ কবা 

হল,-তরু তাঁব কিছু হল না,_-ববং পাঁথবও জলে ভাসতে লাগল । গাজী 

যে ফকিব হযেছেন,_-তশকে মারে এমন সাধ্য কাব | 

সেকেন্দাব শাহ পুত্রেব ফকিবিব খাঁটিত্ব পবীক্ষাব জন্য সাগবেব জলে 
মার্কা-মাবা সৃ্চ ফেলে দিয়ে তাকে কুডিয়ে আনতে বললেন। গাজী স্মরণ 
কবলেন আল্লাহকে । আল্লাহ তাতে সাড! দিষে খোষাঁজকে ডেকে এনে তাঁব 

কাছে সব বিববণ শুনলেন। আল্লাহেব অনুমতি অনুসারে খোযষাজ ডেকে 
আনলেন স্ব ও অস্ুবি নামক ছুই দানবকে এবং গাজীব আদেশ পালন কবে 
সমুদ্র থেকে সৃণ্চ খুজে আন্তে বললেন । দাঁনবদ্ঘ সমুদ্র সেচন কবেও সৃশ্ঠ 
পেল না; পেল প।তালেব ফলানিব বেটাব মাথাঁব চুলে । দাঁনবদ্ধষ সেখান 
থেকে সৃচ সংগ্রহ কবে এনে দিল গাঁজীব হাতে । গ্রাজী পিতাব হাতে সেই 
সু্চ দিলেন। সেকেন্দাব শাহ এবাব নিবস্ত হলেন। তিনি তরু পুত্রকে 
পুনবাষ বাজ্যভাব গ্রহণ করাব জন্য অনুবোধ জানালেন। গাজী সেবাবও 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবে পিতাকে “সালাম” জানিষে বিদাষ নিযে গেলেন 
মাতাৰ কাছে। গাজী সেই গভীব বাত্রে নিদ্রামগ্ন সকলকে বেখে ফকিবের 
বেশ ধাঁবণ কবে গ্ৃহ্ভ্যাগ কবলেন। গৃহ প্রাঙ্গন ত্যাগ কবাব পূর্বে দেখ। হল 
কালুব সঙ্গে। কালুও দৃচ মন নিয়ে গাঁজীব অনুগমন কবলেন। 

প্রাতঃকালে গাজী ও কালুকে নগবেব মধ্যে পাওষা গেল ন|। গাঁজীব 
বিবহে সকলে হাষ হাষ কবে কেঁদে উঠল,-_কাদল হাতী, ঘোডা, গক, পাখী 
প্রভৃতি । 



২৩৪ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কথা 

ফকিব গাজী ও কালু পথ চলেছেন। চলতে চলতে এসে উপনীত হলেন 
শস্ুদ্রতীরে। সমুত্র পার হওয়! ষাষ কি করে! তখব। শরণ নিলেন আল্লাহ 
তালার। আল্লাহেব পরামর্শে তারা হাতেব ''আশাবাডি” সমুদ্রের উপর 
ফেলে আশাতবী-যোগে ভাসতে ভাঁসতে এসে উপস্থিত হলেন বাঙ্গল! দেশেৰ 
সুন্দরবনাঞ্চলে। এখানে থাকাকালে সুন্দরবনের প্রা সকলে গার্জীৰ 
শিল্ত্ব গ্রহণ কবল। 

সাত বছর সেখানে থাঁকাৰ পব ছুই ফকির আবার যাত্রা স্বক করলেন। 

চললে চলতে গেলেন ছাপাই নগবে। এখানকাব রাজ! শ্রীদাঁমেব বাড ৰ 
সামনে এসে তশবা জিগীব ব। উচ্গৈঃম্ববে আঁওযাঁজ দিলেন-_“ল। এল1হ11৮ 

এত বড স্পর্ধা,__-বাভীব সামনে মুসলমানেব আগমন এবং জিগীব ছাড|। 
তুদ্ধ হয়ে বাজ। তখনই কোট!লকে হুকুম দিলেন যে ফকিরদ্বযকে গর্দান ধবে 
নগব থেকে বেব কবে দাও । 

ক্ষুধার্ত গাজী ও কালু দুঃখিত হয়ে নিকটবর্তী এক কাননে প্রবেশ কবলেন। 
খেদবত দুই ফকিবেব দুঃখে সহানুভূতিশীল হয়ে আল্লাহ তাল! আহাধ্য পাঠিষে 
দিলেন। গাজী ও কালু সেই আহার্ষ্যে তৃপ্ত হলেন। কালু ভাবলেন, এমন 
ছুরাচার রাজাব বাড়ীতে আগুন লাগলে ভালই হত। সত্য সত্যই বাঁজবাটীতে, 
তথা বাঁজধানীতে আগুন ধরে গেল । বহু ধন-সম্পদ অগ্নিদগ্ধ হল । বাজ। ভ্রীদাম 
তখনই জ্যোতিষী ডাকিষে আগুন লাগার রহস্য জেনে নিলেন এবং ভাব পবামর্শে 
গাজী ও কালুর প| জডিয়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থন! করলেন। বাজ।কেও বাজপুরীব 
সকলকে কলেম! পডে মুসলমান হতে হল। পুবীব আগুন নিভে গেল, 
যেমনকাব পুবী তেমনই অক্ষত রূপ ফিরে পেল। রাজ| দেখানে মসজিদ 
নির্মাণ করে দিলেন। ছুই ফকিরের স্বুখে দিন কাটতে লাগল । 

ফকিরেব শধ্যা বন, ধুলা, মারটি-ছাই। মাবাব জালে আবদ্ধ সুখেব জীবন 
তে! ফকিবের জন্য নয়! সুতবাং গাজী ও কালু তখনই শ্রীদাম বাজার রাজ্য 

ছেডে চললেন-_অন্যত্র, অন্যথানে । 
ভাব! বুঝলেন, “কাটিলে মাধাব জাল কেহ কাব নয।” নগরবাসী 

তদের বিচ্ছেদে বোদন কবতে লাগল। 

ভ্রাম্যমান ফকিবদ্ধ এলেন এক গরভীব অবগ্যে। সেখানে কর্মবত 

সাতজন কাঠুরিয়াব সাথে তাদেব হল সাক্ষাত । কাঠুবিষাব। বডই গবীব, কিন্ত 



বডখ! গাজী ২৩ 

অতিথি আপ্যায়নে তাদেব সে কি আন্তবিকতা। পরম সন্তষ্ট হয়ে গাঁজী সেই 
কাঠুবিয়াগণেব দুঃখ দূৰ কবার জন্য তাঁদেরকে সঙ্গে নিলেন। এরপব তারা 
এলেন সমুদ্রের তীরে । সেখানে গাজী যেইমাত্র “মাসি মাসি” বলে ডাক 
দিলেন, সেইমাত্র এক দেবী ভেসে উঠলেন জলেব উপর ॥ গ্লাজী তশব মনের 

বাঞ্। প্রকাশ কবলেন। দেবী ও তদীয় কন্া সেই ফকিরেব ইচ্ছ। অনুযায়ী 

তাকে বহু ধনবত্ধ দান কবলেন। গাজী, সাহ।-পরীকে ডাকিয়ে সেই জঙ্গল 

কাটিষে এক সুন্দৰ পুবী নির্মাণ কবতে আদেশ দিলেন। 

সাহা-পরী আনলে! আবে বাহান্ন হাঁজণব পবী। ছুই দ্রিনেব মধ্যে তাবা 
নগবী গডে দিল সাধাবণ মানুষ সেই পুবী দেখে চমৎকৃত হল । প্রজাগণকে কব 
দিতে হয না,_তাবা সবাই পেল লাখেবাজ। শহবেব সে এক অপবপ শোভা ; 
তাব নাম রাখা হল সোনারপুব 

গাজী ও কালু পরম আনন্দে সোনাবপুরে অবস্থান করতে লাগলেন। 
একদিন কোকাফ থেকে ছযজ্গন পবী এল। তাবা গ্রাজীব বপ দেখে মুগ্ধ 
দক্ষিণা নগবেব মটুক বাজার কন্যা! চম্পাবতী ভিন্ন গাজীব দ্ূপেব তুলনা! নেই । 
পবীগণ নিদ্রাভিভূত গাঁজী ও চম্পাবতীব মিলন ঘটাল। গ্রাজী ও চম্পাবতী 
পবস্পর পরস্পরেব প্রেমে মুদ্ধ হয়ে বিবাহে সম্মত হলেন। কিন্তু মুসলমান 
ফকির গাঁজীব পরিচয় পেয়ে চম্পাবতী লজ্জায়, ক্ষোভে ভেঙে পডলেন। শেষ 
পর্যন্ত তিনি দেখলেন “গাজী বিনে সংসাবেতে পতি নাহি আর ।” চম্পাঁবতী 
সম্পূর্ণৰপে গাজীর উপব নির্ভব কবলেন। কিন্ত গাজী বিবাহেৰ পূর্ব পর্যন্ত 
চম্পাবতীকে পত্ীত্বে ববণ কবলেন না, _শুধু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিলেন। 

পবদিন গাজী ও কালু পথে নেমে এলেন। গাঁজী তখন সবিস্তাবে চম্পাঁবতীব 
সঙ্গে তাৰ মিলন কথা কাঁলুব নিকট ব্যক্ত কবূলেন। অন্যদিকে চম্পাবতীও তার 
ভাব মনের কথা জননী লীলাবতীর নিকট ব্যন্ত কবলেন। লীলাবতী, কনা! 
চম্পাবতীকে সাত্বন। দিলেন যে “তাৰ ধ্যানে রহ তাবে ঘবে বসি পাবে ।* 
কানু,--গাজীব আভীগ্গ। পৃবণেব জন্য ব্যবস্থা কবতে দক্ষিণানগর অভিমুখে 
যাত্রা করলেন। 

দক্ষিণানগ্রবে €বেশেব পথে ক।লু এলেন এক নদীব তীরে । খেয়াধাটের 
পাটনীব নিকট থেকে তিনি জানতে পেলেন যে দক্ষিণানগবে কোন শৃদ্রের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোন সুত্র সেখানে প্রবেশ করলে তাব প্রাণ হানি হওযাব 



২৩৬ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথা! 

সভ্ভাবনা। কানু সব ভীতিকে উপেক্ষ! কবে নগবে প্রবেশ কবলেন এবং 
রাজসভাষ উপস্থিত হযে সজোবে আওয়াজ দিলেন, “ইল্লাল্প। 1” 

রাজ! ক্রোধান্ধ হযে কোটালকে আদেশ দিলেন, _-ঘাঁড ধবে এ ফকিবকে 
'বেব কবে দাও! 

কালু আৰ অপেক্ষা ন| কবে পূর্ব ঘটন উল্লেখ কবতঃ সবাসবি গাজীর 
সঙ্গে চম্পাবতীব বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। 

কালুব এই প্রস্তাবে অপমান, দ্ৃণ। ও ক্রোধে আগ্নিসম হয়ে বাজ] দু কণ্ঠে 

'কোটালকে হুরুম দিলেন,_“হাঁতে-পাষে শিকল বেঁধে, বুকে দশ মণ ওজনের 
পাথব চাপিয়ে একে কাবাগাবে বন্দী ব/খ 1৮ 

বাজ! 'তেগ' নিষে চম্পাবতীকে প্রহাব কবতে ছুটে গেলেন, কিন্ত চল্পাবতী 

(কৌশলে আত্মবক্ষা কবলেন। 

গাজী উদ্বিগ্ন,_-কানুব ফিবতে দেবী কেন! কালু বন্দী অবস্থাষ কাঁবাগ্াঁ 
থেকেই গাঁজীকে শ্মরণ কবছেন। গাজী ধ্যানযোঁগে কালুব অবস্থা জানতে 
পারলেন। কানুব জন্যে তিনি কেঁদে ফেললেন। বিপদেব দিনে আহ্বান 
জানালেন বাঘ-শিস্তগ্রণকে । সুন্দববনেব বিভিন্ন দিক থেকে বাঘগণ ছুটে এল 
ভাব কাছে। তারা সদর্পে বলল,_হে পীব! তোমার পাশে আমবাঁও 
আছি। 

নান। নামধাবী, নান। আকৃতিব বাঘ। খান্েওবা, দানেওষাঁরা, কেন্দুয়া, 

কালকুট, লোহাঞ্জুভি, নেখোডা, নাগেশ্বরী এবং আবও কত কত। তাব! 

তখনই যুদ্ধসাজে সঙ্জিত হল। গাজীব নির্দেশমত তারা অগ্রসব হল দক্ষিণা 

নগবেব দিকে । পথিমধ্যে সাধাবণ লোক এত বাঘ এক সঙ্গে যেতে দেখে 

ভীত হতে পাবে, একপ আশঙ্ক! কবে গাজী তাদেবকে ফুক দিয়ে ভেডা-ভেডীতে 
ূপান্তবিত কবে দিলেন। 

দক্ষিণা নগবে যাঁবাব পথে গাজী সসৈন্যে এসে উপস্থিত হলেন এক নদী 

তভীবে! সেই নদীব খেষাঁথাটেব পাটনী ছিব! ও ডোবাঁব লোভ গেল দেই 

স্বডোঁল ভেভা-ভেভীব মাংসে। তাদেব দাবী, পাবানী হিসাবে তাদেবকে ছুটো 

ভেড দিতে হবে । গাজী তাতে সম্মত হযে দুটি ভেডা! পাটনীদেব জন্য বেখে 

নিজে সসৈন্তে পাব হয়ে চললেন। পথিমধ্যে তিনি তিনশত পবী সংগে নিয়ে 

অগ্রসর হলেন। 



বডর্খা গাজী ২৩৫ 

পাঁটনী তো! ভেডা-রূপী দুই বাঁঘকে ঘবে এনে খুব খুশী । পবদিন তাদের 

বুডী মা গোয়াল ঝট দিতে গিষে ভেডার এক “ঢু” খেয়ে তে! অজ্ঞান এবং 

তাতেই তার স্বত্যু হল। পাটনীদেব ম্বত। মাতাব শ্রাদ্ধেব ভোজ হবে ভেবে ত্রীক্গাণ 

গেলেন সেই ভেডাদ্ববকে উৎসর্গ কবতে 1! ততক্ষণে ভেডা বপাত্তরিত হল বাঁঘে। 

সকলে ভয়ে যেদিকে পাবল পলায়ন কবল । প1টনী বলল-_ম্বসলমান ফকিবেব 

কাছ থেকে সে আর কোনদিন পাবেব কডি নেবে ন|। বাঘ দুটি ততক্ষণে 

ছুটে এসে উপস্থিত হল পীব গাজীব নিকট ৷ 

গাঁজীব পবামর্শ মতন বাত্রে বাঘগণ দক্ষিণা নগবের প্রত্যেক বাডী ঘিবে 

অবস্থান করতে লাগল। প্রভাত হলেই গৃহবাসী ঘবেব বাইবে এসে দেখে 

বাঘেব সমাবেশ । কেউ তৎক্ষণাৎ ঘবে প্রবেশ কবে কপাট বন্ধ কবল, কেউ 

ব] ক্রুত ছুটে পালিষে চলে গেল অন্য কোথা । সংবাদ গেল বাজবাভীতে | 

বাজা নগরবাসীকে ভীত হতে নিষেধ কবলেন। তিনি দূত মাধ্যমে প্রধান 
সেনাপতি দক্ষিণ দেও-এব নিকট ত্ববিত-সংবাদ পাঁঠিষে বাঘ সৈন্যগ্রণেব বিকদ্ধে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানালেন। দক্ষিণাদেও তৎক্ষণাৎ বণস|জে সঙ্ভিত 
হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বাঁজা-সভাসদ এবং আবে! অনেকে বাভীব 

ছাঁতে বসে সে যুদ্ধ অবলোকন কবতে লাগলেন । 

গাজী এক! নন, তাঁব আছে বাঘ সৈগ্য । দক্ষিণাদেও একাই বীব-যোদ্।। 

দুর্বল মন দক্ষিণাদেও তাই নদীতীবে গিষে জলদেবীব সহষোগিত। প্রার্থনা 

কবলেন। এতে জলদেবীর নিকট তিনি কুমীব সৈগ্ পেলেন। 

বাঘ ও কুমীবের মধ্যে যুদ্ধ আবন্ত হল । কুমীবেব কাঠিসম শক্ত দেহে আঘাত 

কবতে পাবল ন। বাঘ সৈন্য, ববং তাঁর! অ।হত হল। বিমর্ হবে বাঘ ফিবে 

এল গাজীব কাছে। গাজী বিবরণ শুনে খোদাব কাছে প্রার্থনা জানালেন। 

বৌদ্রেব খবতাপ দেখ দিল খোদাব ইচ্ছাষ | কুমীবগ্ণণ সে তাপ সহ্য কবতে 

ন। পেবে সাগবেব জলে ঝশপ দ্রিল। দক্ষিণ! দেও তখন দানব-বাজেব শরণ 

নিলেন। দক্ষিণা দেও-এর পীডাপীডিতে দানবরাজ তাৰ সাহায্যে ভূত ও 

প্রেতগণকে আদেশ দিলেন লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড কবতে | গ।জী তা জানতে পেবে 
'্কুক' দিলেন চাঁবদিকে। সংগে সংগে দাউ দাঁউ কবে ভ্বলে উঠল আগুন! 

ভূত-প্রেতণণ প্রাণ নিয়ে পলায়ন কবল । দক্ষিণ! দেও সম্মুখ মুদ্ধে গ।জীব 

নিকট শেষ পর্যন্ত পরাঁজয স্বীকাঁব কবলেন। 



২৩৮ বাংল! পীর-সাহিত্যেব কথা 

দক্ষিণ। দেওএর পরভজিষ বাজাকে চিন্তান্বিত কর্ল। সভাসদগণ স্বপক্ষীয় 
সৈন্যবলের অসাধাবণ শক্তির বিবরণ দিয়ে রাজার প্রাণে সাহস সঞ্চার 
কর্লেন। এবাব তোপ, তীব, হাতী প্রভৃতি সযব-উপকবণে সজ্জিত 
হযে বাজ। হ্বয়ং সুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। গা্ীও যুদ্ধে 
খোদ! ভবস| কবে অগ্রসব হলেন । তুমুল যুদ্ধ আবস্ত হল । রাজাঁব তেপেব 
সুখে গাজীব পক্ষেব কোন ক্ষতি হল ন| দেখে বাজ! শুভ্তিত হছলেন। বাঘ- 
সৈন্য বেপরোয়াভাবে বাঁজ-সৈগ্য ধ্বংস কবৃতে লাগল । 

বাঁদাব এশীশক্তি-সম্পন্ন একটি কুয়া ছিল! রাত্রিকালে নিহত বাভ- 

সৈম্যেব গাঁয়ে সেই কুয়ার জল ছিটিযে তাদেবকে পুনবাষ জীবন্ত কব! হল। 
জীবনগ্রাপ্ত সৈনাগণ পুনরায় এল ফুদ্ধন্দেত্রে। এইভাবে প্রতিদিন বৃদ্ধ চল্তে 

লাগল । সংবদ এল গাজীব কাছে যে বাঘ-সৈন্য কিছু সংখ্যক কবে 

প্রতিদিন আহত হচ্ছে। অথচ রাজার পক্ষে কেউ মবছে না। গাজী 

ধ্যানযোগে এশীশভি-সম্পন্ন কুষা-রহ্য্য জানতে পাবলেন। গোঁবোধ 

কবে & কৃপেব মধ্যে ভাকে নিক্ষেপ করে তাব এঁশীক্ষমতাকে নষ্ট কবজেন 

গাজী! ঘটন! জানতে পেবে রাজা বুঝলেন যে এবাব ভাব পবাজয় 

অবশ্যন্ভাবী। বাজ! দ্রুত পলায়ন কর্লেন। এবাবে বাঘ-সৈন্যগণ কারাগার 

থেকে কালুকে মুক্ত কর্ল। তাব! বাজাকে খুঁজে বাব করে এনে হাজির 

করুল গাজীর নিকট । বাঁজাকে বাধেব হাঁত থেকে মুক্ত কবে গাজী ও কালু 

কিন্তু তাঁকে সসম্মানে আসন দিলেন। বাজ! আশ্বস্ত হয়ে গাজী-কালুকে সাদবে 

রাজ-সিংহাসনে বসালেন! বাঁজ! পৰে কলেমা পভে মুসলমান হলেন এবং 

সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাজীর সহিত কন্যা চম্পাবতীব বিবাহ দিলেন। 

বাঁজপ্রাসাদে মহানন্দে গাজী-কালুব এক পক্ষকাল অতিবাহিত হল ! ফকিবেব 

পক্ষে এইবপ মায়ায় আবদ্ধ হওয়। অনুচিত অনুভব করাঁব স'থে তাৰ! পুনরার 

পথে বাহিব হেন । তখন বধূ চম্পাঁবতীও ভাদেব সঙ্গ নিলেন । গাজী কিছুতেই 

চণ্পাবতীকে সঙ্গ থেকে নিরস্ত কবতে পারলেন না। তাই তিনি অলৌকিক 

শক্তিবলে চণ্পাঁবভীকে কখন হরিপ্রা ফুল, কখন অস্ধুরীয়বপে সংগোপনে কিছুদিন 

নিজেব কাছে বাখলেন। পবে ফকিরি জীবনেব জর্জালম্বকপ হনে হওযাঁয 

চম্পাবতীকে শেওভাগাছে বপ্যত্তবিত করে স্থাবর করৃতে চাইলেন! তাতে 

চম্পাঁবন্তী কেঁদে আকুল হলেন! গাজী তশীকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি 

চম্পাবভীকে অবশ্যই ত্যাগ কব্বেন ন1। কিছুদিনের অন্য তাঁবা ভরপ কৰে 
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'ফিবে আসবেন, --ততদিনে চম্পাঁবতী যেন নিশ্চেন্তে বসে আল্লাহতালাব 

নাম স্মবণ কবৃতে থাকেন। 

গাজী ও কালু প্রস্থান কব্লেন। পথিমধ্যে তাদেব সাথে সাক্ষাত হল 

গোদ বোগাক্রান্ত জামালিয়।র সঙ্গে । তাঁব দুঃখে ব্যথিত হয়ে পীব গাজী, 

জামালিযাঁকে বোগমুক্ত করলেন এবং সে যাতে সপ্তম পুকষ পধ্যত্ত ধনশালী 

খাকৃতে পাবে একপ আশীর্বাদ করে অগ্রসর হলেন! এবার তাঁবা তপস্যাবত 

তিনশত যোগীব সন্মৃখীন হলেন। যোগীগণ গাজীকে প্রহার কর্তে উদ্চত 

হলে গাজী তদেবকে দেব-দর্শন কৰিয়ে সৃপ্ধ করলেন এবং পরে ইসলাম ধর্মে 

দীক্ষিত কব্লেন। 

সেখান থেকে পীরদ্ধষ বিদাষ নিষে এলেন পাতালে জঙ্গ রাজাব 

বাজো। সেখানে জ্োষ্ঠআঁত! জুলহাঁসের সাথে গাজী ও কালুর সাক্ষাত 
হল। ক্রন্দনরত। মাতাব নিকট প্রত্যাবর্টন কবাঁব জন্য জুলহাসের 

নিকট গাজী অনুবোধ করলেন! জুলহাঁসেব শ্বশুব-স্বাশুড়ীও সে প্রস্তাব 

শুনলেন। অবশেষে তশবা সকলেব সম্মতিতে জুলহাস ও তার পত়ী 

পাচতোলাসহ্ প্রস্তুত হয়ে বিদায় নিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে গাজী সেই 
শেওডা গাছকে চন্পাবতীব পূর্ববরূপে ববপান্তরিত করে সাথে নিলেন। 
তশদেব সকলেব মধ্যে দীর্ঘ কথোঁপকখন চল্ল। তাঁবা এলেন দক্ষিণানগরে ৷ 

মটুক বাজ। ও লীলাবতী রাণী তশদেবকে যথোপযুক্ত আদর-আপ্যায়ন 

কব্লেন। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বহু স্থানে ভ্রমণ কবে তব তিন বছৰ 

পব ফিবে এলেন সোনাবপুবে। তাবপর এলেন ছাঁপাইনগবের শ্রীদাঁম বাঁজাব 

নিকট। সেখানে আতিথেয়তায় সন্তষ্ট হলেন এবং অবশেষে ফিবে এলেন 
বৈবাটনগরে । 

গাজী ও কালুব ফকিবি জীবনেব বিস্তুত কাহিনীসহ পুত্র জ্বলহাস ও 
পুত্রব পাঁচতোল। এবং চম্পাবতীকে লাভ কবে বাজ! সেকেন্দার ও রাণী 

অভ্ভূপা আনন্দসাগৰে নিমজ্জিত হলেন। 

আবহুর রহিষ সাহেব প্রণীত “গাঁজি-কালু-ম্পাবতী কন্যার পুথি” নামক 
কাব্যে বর্গিত উপবোক্ত কাহিনী, পীব মোবাবক বড় খ' গাজীর জীবন 
কাহিনীর সবটুকু নয়। এটি তীর জীবনের প্রথম দ্রিককার কাহিনী মাত্র । 
বড খু গাজীর অলৌকিক কীত্িকথ! প্রাধান্য পেলেও এই কাহিনীতে ইসলাম 
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ধর্স গরচাব-প্রবণত। লক্ষ্যণীয় । ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাবীপুকষেব মধ্যে বিবাহ 
বিষয়ক প্রস্তাব পাঠকের মনে কৌতুহল উদ্রেক স্বাভাবিক ভাবেই কবেছে 
এবং একে অবলম্বন করে কৰি প্রণয়-আখ্যানটিকে অবশ্যন্তাবী সংঘর্ষেব মাধ্যমে 
বেশ আকর্ষণীয় কবে তুলেছেন। অলৌকিক শক্তি পবিচাষক যে সব ঘটনাব 
সমাবেশ কব! হযেছে ত! একেবারেই অবিশ্বাস্য-_-বিশেষতঃ বর্তমান যুগে । পীব 

মোবাবক একজন এঁতিহাসিক ব্যক্তি বলে তাঁব কার্য্যাবলীব সংগে এইসব 

অলোকিক-কীতিকলাপ অবিশ্বাস্য বোমান্টিক কাহিনীতে পর্য্যবসিত হযেছে। 
সবল বিশ্বাসী গ্রামবাসীব মনে এই কাব্যেব যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও ইসলামি 
আদর্শের সঙ্গে অলোৌকিকতাব এই কাহিনী সাম্রস্পূর্ণ নয় । 

আবছুর বহিম সাহেব প্রণীত কাব্য এবং এবই আদর্শে বচিত একখানি 
নাটক ব্যতীত রাষমঙগল কাব্য, গাঁজী সাহেবেব গান, হজবত গাঁজী সৈয়দ 
মোবারক আলি শাহ সাহেবেব জীবন চবিতাখ্য।ন প্রভৃতি গ্রন্থে পীব মোবারক 
বড খ! গাজীব মাত1ব নাম, শৈশবকালেব কথা, তাব জন্মকথা প্রভৃতি পাওয| 

যাষ না। 

মধ্যমু্থীয অন্তান্য পীচাঁলি কাব্যের বৈশিষ্ট্য এতে পূর্ণমাত্রায় বিবাজিত। 
বৈশিষ্টযগুলি এইকপ-_ 

১। আল্লাহ তাল।ব ক্কুপায় অজু! সুন্দবীব গর্ভস্থ সম্ভ(নেব দেহে প্রাণ 

প্রবেশ কবণ। 

২। অন্তঃসত্বা অজুপ[ সুন্দবীব দশমাস্য| অর্থাৎ দশ মাসেব অবস্থা 
বর্ণন। কবণ। 

৩। গ্রাজী ও দক্ষিণ রাষ ব। বাজ। অটুক-এর যুদ্ধের সহযোগী সৈন্য 
বাঘগণেব নামবৈচিত্র্য এবং চবিত্র বর্ণনায় দৃষ্ট হয খন্দেওব। নামক বাঘ সৈন্তগ্রণে 

প্রধানকে । সে বাক্ষসেব গর্দান ভেঙে অহাব কবে। বেডাভাঙ্গ। নামক বাঁঘ 

অতিশষ ভীষণাকৃতি। সে অস্থুব সিংহকে হত্যা কবে ভক্ষণ কবে। দানেওবা 

নামক বাঘ লাফ দিষে চলে । সে যেন আকাশেব দৃর্য্যকে ধবে খেতে চাষ । 

এইরূপ আবে! কথেকটি বাঁঘেব নাম ভিঙ্গবাজ, কালকৃট, চিলাচক্ষু, কেন্দুয়। 
মেচি, লোহা! জডি, পেচামুখ| ইত্যাদি । 

৪1 মঙ্গল কাব্যের সাধাবণ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হিসাবে এই কাব্যে 
নমনীয়তাব দৃষ্টান্ত আছে ষে মুসলমান হযে গাজীব পক্ষে হিন্দ ত্রান্মণ কণ্ঠা 
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বিবাহ কবাব বিপক্ষে কোন বিকদ্ধ মানসিকত। সৃষ্টি হয নি। অপব দিকো ত্রান্সণ, ' 

রাজ। মটুক দেবেব হিন্ত্ব সস্কারেব ভিত্তি এত দৃঢ় ছিল ন। যাতে তিনি মুসলমান ' 
হওয়! অপেক্ষা স্বৃত্যুকে শ্রেষঃ মনে করতে পারেন। তবু ' কাব্যখানি 

মৌলিকভাবে ইসলামি ভাবনা ভিত্তিক। 

&। পীব বড় খা গাজীর অলৌকিক শক্তির কাহিনী মনসামঙ্গল 

কাব্যাদিব অলৌকিক কাহিনীর কথ। শ্মবণ করায় | 

৬। উপবোক্তবপ বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে অধিকন্ত লক্ষ্যপীয যে এই 'কাব্য- 

কাহিনীতে কৃষ্ণকথাব প্রভাব, প্রহ্লাদ চবিত্র প্রভাব, লাষল।-মজনুর প্রণয় 

কাহিনী প্রভাব, সংসাব বিবাগী বুদ্ধদেবেব প্রভাব প্রভৃতি সুস্পৃষ্টভাঁবে পড়েছে ।: 

৭। কৃষ্চেব মথুবায় গ্রমনেব পর ব্রজে ষে বিরহভ।ব সৃষ্টি হয়েছিল, গাজী, 
দক্ষিণানগব ত্যাগ কবলে সেখানে অনুবপ বিরহভাব জাগ্ববিত হয়েছিল । 

৮) কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-পরীক্ষ। দিতে প্রহ্লাদকে যেরূপ স্ৃত্যুব, সম্মুখীন" 
হতে হষেছিল, আল্লার প্রতি ভক্তির প্রমাণ স্বরূপ গাঁজীকে য়েইবপ বুকে পাষাণ; 
নিষে সমুদ্রে নিমজ্জন ব| হাতীর পাষেব তলাষ পিষ্ট হওষার মতন আবো, 
কঠিন পবীক্ষাব সম্মুখীন হতে হয়েছিল । 

৯। সুফী মতাদর্ণে আকৃষ্ট হলেও গাজী কর্তৃক সংসাব ত্যাগ ও 
ফকিববেশে ঘবেব বাইবে অর্ধাৎ পথে পথে আপন আদর্শ প্রচাব কর।র ঘটন! 
বুদ্ধদেবে সংসাব ত্য/গেব ও তীর কা ধ্যাবলীর সঙ্গে তুলনীয় । 

এইবপ আরে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কাব্যধানির নিজম্থ যে সব বৈশিষ্ট্য আছে, 
তাদেব কষেকটি এইবপ £_- 

হিন্দুর বর্দশ্রেষ্ ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত মুসলমান মুবকের প্রণয় এবং বিরাহ 
সংঘটিত হয়েছে। 

দেব-দেবী মাহাজ্ম্য প্রচাবের হ্যায় আল্লাহ্ মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টার 

মধ্যে প্রধ।নতঃ ইসলাম ধর্ম প্রচাঁব প্রবণত।ই প্রকাশিত হয়েছে । 

পাতালের দেবীর সহযোগিতায় গাঁজী ও কালু দোনারপুরে এক সুন্দন্র' 
নগর গডে তুললেন! 

পত্রবাহক পারাবত-মাধ্যমে প্রণয় নিবেদন ও বিবাহ কিছু কিছু সংস্কৃত. 
পৃস্তকেব কাহিনীতে দৃষ্ট হয। এখানে গাজী ও চম্পাবভীব প্রণষ বিষয়ক 
যোগাঁষোগ-মাধ্যম হিসাবে পৰীগণেব ভূমিকা! দুষ্ট হয়। 

১৬ 
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লায়ল।-মজন্বু ব1 বোমিও-স্ুলিয়েট ব1 কিছুট। হুগ্মভ-শকুস্তলাঁৰ প্রণষ 
কাহিনী মত গাজী-চম্পাঁবতীব প্রণয় কাহিনী এ কাব্যে অনেকখানি স্থান 
অধিকার করে আছে । বিশেষ কবে শিক।বে গিষে পাচতোলাব সঙ্গে বিবাহ 
ঘটনা প্মবণীষ ! 

সুফী-পীবগপেব আদর্ম হিসাবে গাঁজীকে অবিবাহিত ফকিব হিসাবে পাওষা 
যাষ নি। সংসার ত্যাগী ফকিবেব পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওষ। এক 
অভূতপূর্ব ঘটনা । 

হিনথত্রান্মথ কন্তা হযে মুসলমানে পানি গ্রহণ এ হিন্দ ক্তাব পক্ষে যেমন 
অনতিক্রম্য বাধ, তেমনি এক পৃকষে অনুবক্ত নাবীব অন্ত পৃকষে মনোনিবেশ 
কর! সেই হিন্দু কম্তাঁব আর এক দৃবতিক্রম্য বাধ1। এতে প্রথম সংস্কাবেব ঘটল 
পবাঁজষ এবং দ্বিতীয় সংস্কাব হল বিজয়ী । 

মন্ত্রবলে বাঘকে ভেডায় পবিণত কবাঁর মতন ঘটনা এই শ্রেণীব পাঁচালী 
কাব্যেব বৈশিষ্ট্য ( জীৎন-কৃষাঁব জলের সাহায্যে ম্বতকে পুনরজীবিত কবাব 
ঘটন[ পীব গোরা্াঁদ কাব্যেও দুষ্ট হয় । 

পবাঁজিত দক্ষিণ বায়কে নিষে পবীগণ তামাসা কবেছে। কবি এই 
প্রসঙ্গে কিছু হাস্যবস পরিবেশন কবেছেন। 

গাজী-কানু-চম্পাবতীব কাহিনী উপলক্ষে মুসলমান কবি ইসলামি 
মানসিকতাব জন্য ইউস্ৃফ জোলেখাব কথা, সতী মবিয়ম, ছব, নবীকথ! 
প্রভৃতিৰ উল্লেখ কবেছেন। তাছাডা শ!হ জালাল পীব, বদব পীব, গোঁ 
গোবিন্দ প্রভৃতি এতিহাসিক এবং কাল্পনিক বহ্থ ব্যক্তি সম্পর্কিত কিছু কিছু 
ঘটনাব গলস্থানীয় কথা এই কাব্যে লিপিবদ্ধ হযেছে | 

পীব পাঁচালী কাব্যে অনেকশ্থলে ধর্মপ্রচাব কব! নিষে অন্য ধর্মাবলম্বী 
সহিত সংঘর্ষ হযেছে দেখ| যায় । কিন্তু পীব মোবাঁবক বডর্থাকে নিষে বচিত 
এই কাহিনীতে প্রণয নিষে সংঘর্ষ এবং পবে ধর্মান্তব গ্রহণেৰ প্রশ্ন এসেছে । 

গাঁজি-কালু-চম্পাবতী কাহিনীতে অহ্বিত চবিত্রগুলিতে নিয়লিখিত বিভাগ 

সৃষ্ট হয়-- 
১। মানব চবিত্র, যথা-_গাজি, কালু, চম্প।বতী, মট্ুক, লীলাবতা 

গ্রভৃতি । 

২1 দেব চবিত্র, ষথা_-জলদেকী | 



বডর্থী গাজী ২৪৩ 

৩। পণ্ড চবিত্র, যথা বাঁঘ, কুমীব, ভে! প্রভৃতি । 

৪1 বাক্ষস চবিভ্র, যথা- _দক্ষিণ। দেও । 

&। পৰীচবিত্র ( এদেব নামকবণ কব! হযনি ), এবং 

৬ প্রেত চবিত্র“-দানব, ভুত প্রভৃতি 

প্রত্যেকটি চবিত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্ে মণ্তিত। মানব চবিত্রে মানবীয় সাধারা 

ঞণাবলী, বাক্ষস চবিত্রে বাক্ষসীষ ব্যবহাঁব এবং এইবপ ভাবে অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন 

শ্রেণীব চবিজ্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পবিস্ফুট হযে উঠেছে। একমাত্র গাজী ও 

কালুকে মানব হওষ। সন্থেও অলৌকিক ক্রিষাকলাপ প্রদর্শনের মাধ্যমে 

এষভাবে দেখ। যাষ,_-তাতে ত।দেবকে কখন কখন যাদুকব বলে মনে হয় । পবী, 

প্রেত, দেব-দেবী তে! কাল্পনিক ব্যাপাব,_-ত!দেব চবিত্র তেমন ভাবেই 

চিত্রিত কব! হযেছে । 

সমগ্র কাহিনীতে কালু শাহেব চবিত্রটি অতীব চিত্ত/কর্ষক। তিনি গ্রাজীব 

সহোদব নন, নন সেকেন্দাৰ সাহেব পুত্র ব। গাঁজীব বৈমাত্র ভাই। তিনি 

শুধু ভ্রাতৃপ্রতিম সাথী-_ইসলামি আদর্পেব অনুসবণকারী সহযাত্রী ফকিব 
যাত্র। একসাথে শৈশব-কৈশোব কাল অতিক্রম কবাব ফলে তাদেব মধ্যে 
যে মমত্ব যে সহ্মর্তিত। গভে উঠেছে তা পবিত্র এবং অটুট । তাই তিনি গ্রা্ীব 
সুখ-দুঃখেব সমান অংশীদাব হতে পেবেছেন মনে-প্রথণে। তীর চরিত্রের 

-বচেষে আকর্ষণীয বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি একজন সত্যকার স্ফী-ফকিব। তাই 
তিনি বিভ্রান্ত গাজীকে বলেছেন,__ 

ফকিবেব বিধি নহে থাক| এক ঠাঁই । 
এদেশ ছাডিষা! চল অন্য দেশে যাই ॥ 

কালু অন্যত্র যে ভাব প্রকাশ কবেছেন তাব অংশ বিশেষ এইবপ £-- 

বন্দী হইল ভাই মোব ভবেব মাষাষ ॥ 

এ জাল কাটিতে তাব সাধ্য নাহি আব। 

ফকিব হইল মিছে নামেতে আল্লাব ॥ 

এই সব লোভ যদ্দি যনে তাব ছিল ! 

বাজত্ব ছাঁভিষ। কেন ফকিব হইল ॥ 

কানু বস্ততঃ গাজীব সহিত বক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কিত নন! গাড়ীর মাত!র 
নিকট কালু সন্তানবৎ প্রতিপালিত হযেছিলেন। সেই সম্পর্ক ধরে গাজর 



২৪৪ বাংলা পীর-সাহিত্যেব কথ! 

একনিষ্ঠ সহচর হিস|বে কালুকে বিশেষভ।বে পাওয়া যায়। কালুও একজন- 
রক্ত-মাংস সম্বলিত মানুষ ৷ তাঁকে কোথাও ভাব-প্রবণ দেখ যাঁষ না। নাবীব 
প্রতি তাৰ কোন দূর্বলত। দৃষ্ট হয় না। ববং তকে সাধন-ভজনেব পক্ষে 
বিহ্বল-চিত গাজীকে সংযত কবাব জন্য উপদেশ দিতে দেখা যাষ। গাজী 
সংসার ত্যাগ করে পবিব্রাজক হলে কালু তশব সঙ্গ গ্রহণ করেন, যেন তিনি 
ব্যতীত গ্রাজীকে বক্ষা করবার অন্য কেহ ছিল না। বাস্তবিক সশবীবে সুস্থ 
অবস্থার ' গাজী ও তার পবিবাবের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিষে বৈরাট- 
নগরে শাহ্ সেকেন্দাব ও তদীয পড়ী অন্ভুপাব নিকট উপস্থিত কবতে 'পাবায় 
কালু খুব তৃপ্ত। কালু যেন এক বিবাট দায়িত্ব সম্পূর্ণৰপে পালন কবতে 
পারায় পবম আনন্দিত। 

গাজী এই কাব্যেব নারক চবিত্র। মানুষ হিসাবে তশব মধ্যে ষড বিপুব 

কিছু বহিঃপ্রকাশ হতে পাবে এটাই স্বাভাবিক! তাঁবলে তিনি মূল লক্ষ্য 

' থেকে ভর হন নি, যদিও এক-আধটু বিপথগামী হয়েছিলেন। যে মুগেব 
চিত্র এই কাব্যে প্রতিফলিত হযেছে, সে যুগে ইসলাম ধর্ম এ দেশে ব্যাপক 
আকারে প্রচাবিত এবং প্রসারিত হচ্ছে । সে সময় আবব, পাবস্য প্রভৃতি স্থান, 
থেকে সুফী দববেশগণ ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কৰতে আসছেন। 

' স্থফীঁ দরবেশ হিসাবে ধর্মপ্রচাপ্রকেব মানবিক ব্যবহা'ৰ এদেশেব জনসাঁধাবণের 
মনকেও স্পর্শ করেছে। মুসলমান জনমানসও যেন এই ধবণের 
প্রচাবেব স্বপক্ষে উন্মুখ হয়েছিল । তদ্পরি এ দেশের গেোঁডা 

বর্ণাশ্রমবাদীগণেব তখন ক্ষযিক্ুট। অবস্থা এবং নির্যাতিত তথা' 
অবহেলিত অন্ত্যজশ্রেণীব সাধাবশ মানুষ সামাজিক ন্যাষ্য অধিকার 

পায়াব আগ্রহে ছিল অধীব। গাজী এইবপ অনুকূল অবস্থাব পবিপ্রেক্ষিতে 

তারুণ্যেব সবলতায় সামাজিক যুক্তিব বাণী নিয়ে এগিয়ে এলেন জনসাধাবণের 

মাঝে । চম্পাবতী-লাভেব উন্মাদনা গাজীব চরিত্রে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত কবি 
যে ভাবে কাহিনী গ্রথিত করেছেন তাতে মনে হয় “প্রেম মানুষের জন্য, কোন 

বিশেষ ধর্মের জন্য নয় ।” মধ্যযুগে অনেকে সামাজিক বিকাশের উপব প্রভাব 
বিস্তার করেছেন_..প্রচলিত বর্ণগত বিভেদ দূব কবতে। নব-নাবীব প্রেসের 

, স্থাধীনতা প্রতিষ্ঠা কবাও্: তাদের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে পবিলক্ষিত হয়েছে। 

গ্বাজীর নিজ দর্শনের আব এক পবিচয় তখব উক্তিব মধ্যে পাওষা যা । 



বভর্খা গাজী ২৪৫ 

কালু যেখানে গাঁজীকে উপদেশ দিচ্ছেন যে তিনি নারী-্ধঠানে খোঁদাকে 

হাবাবেন, সেখানে তাৰ উত্তবে গ্রাজী বলছেন-__“এই ধ্যানে খোদা লাভ 

হবে 1” 

কালু বলে নাহি আছে খোদাব আকার । 

গাজী বলে যত যৃতি সকলি তাহার ॥ 
কালু আবে। প্রশ্ন কবেছেন এবং তার উত্তরও পেষেছেন । যথা 

কালু বলে প্রেমে প্রাণ যদি যায়। 

গ্রাজী বলে স্বর্গে গিষ। পাইব তাহীয় ॥ 
কালু বলে সংসাবেতে হয় যদি বিয়]। 

গাঁজী বলে গেল তবে কার্য সিদ্ধি হৈয়। ॥ 

কালু বলে কিব। কহ ন! পাবি বুঝিতে । 
গজী বলে সোজ। পথ নাহি ইহ। হইতে ॥ 

কালু বলে বিয়া! কব ভজিবা কাহারে । 

গাজী বলে গাথা যেই আমাৰ অন্তরে ॥ 

অর্থাৎ সংসাবী থেকেও সাধন-ভজন সম্ভব । কান্ত-কান্ভা ভাঁবকে গাজী 

সাদবে আশ্রষ করেছেন! কঠোর কৃচ্ছসাধন ষে জীবন-সর্বস্ব নব গাজী ত| 

নিশ্চষ জানেন। তবে নাবী যখন তশকে মূল লক্ষ্য থেকে আকর্ষণ কবছে"বলে ' 
মনে হযেছে, তখনি তিনি বিবি চম্পাকে সেওড। গাছে পধিণত কবে অগ্রসর 

হষে চলেছেন। পুনরায় তিনি চম্পাবতীকে মানবী কপে বপান্তবিত করে 
বৈব1ট নগবে মাত! পিতাব নিকট প্রত্যাবর্তন কবেছেন--তিনি সংসাব জীবনেব_ 
সহিত সংযুক্ত হয়েছেন। 

চম্পাবতী চবিত্রে পতিপ্র।ণ নারীর পৰিচয় পাওয়া যাষ। হিন্দ ব্রাধ্মণ্য' 
সংস্ক।রও তকে মুসলমানকে বিয়ে কর! থেকে বিরত বাখতে পারে নি। 
ধগ্পেম সংস্কাবকে অতিক্রম কবে গেছে । মাত! লীলাবতীব প্রভাব তখর মধ্যে 

এসেছে । যেখানে দেখি মাতা লীলাবতীব মাতৃহ্বদষ কন্য(ব বেদনাঁষ ব্যথিত 
ধসেখানে তিনি বলেছেন-- 

বিধিব যদি লিখা হয় কপালে তোমাৰ | 
তাহ! কে খণ্ডিতে পারে শক্তি আছে কাব 



২৪৬ বাংল! পীর-সাহিত্যেব কথা 

এক্ষেত্রে লীলাবতী ঘোঁবতর অদৃষ্টবাদী। গ্াঁজী যে মুসলমান ত। তিনি 
জেনেও কন্যার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উভষের মিলনেব পথে প্রতিবন্ধক হন নি 
হিন্দু-্াম্মাণ রমণীব চরিত্রে সতীত্ব যে কত বড স্থান অধিকার বরে থ!কে এট 
তার ভন্থতম একটি দৃটত। জ।তি নয়, ধর্ম নয়,_সেখানে শুধু সন্তানেক 
প্রতি মাতাব অপরিমীম ভালবাস। প্রকাশিত হযেছে । 

সকল চবিত্রেব বিস্তুত আলোচন) এখানে বাস্থল্য মাত্র। সামগ্রিকভাবে 
মুসলমান সমাজচিত্রে যতটুকু চবিত্র-পবিচঘ পাঁওষা যাঁষ তাব একট! সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এইবপ £_ 

বৈরাটনগরের অধিপতি শ!হ সেকেন্দাব সমাজ-জীবনে সৃপ্রতিটিত। 
তিনি ধনবান, তিনি হ!তেমের সমান দাতা, তিনি রোভভম বা শ।ম নুবিমানেব 

চেয়ে শক্তিশালী! পতা'ল রাজও তব কাছে যুদ্ধে পবাজিত হয়েছেন এবং 

সমর্পণ করেছেন বন্যা অভ্বপা সুন্দবীকে। তব পবিবাবের চিত্র হল 

তৎকালীন রাজা-বাদশাহ্ মুসলমান পবিবারেব চিত্র। তাই ভীব পুত্র 

জুলহাস শিকাবে গেলেন এবং পাতীল-রাজ জঙ্গেব একমাত্র কন্যাকে বিষে 

করে সেখানেই থাঁকৃতে মনম্থ করুলেন। পিতা ও মাতাঁব অনুমতি গ্রহণ কবাব 

আগেই পুত্র বিবাহে সম্মত হলেন,-বাজা-বাদশাব কোন কৌন পবিবাবে 

এমন ধাবা ছিল। বে অপব দিকে বাণী অজুপ। সাগবে খাঁওযাব আগে, 

স্বামীর অনুমতি নিয়েছেন দেখা যাষ। 

রাণী অঙ্জুপাঁকে খোদাব নিকট স্তব (নামাজ ) কর্তে হয় সকলেব মঙ্গল 

কামনায় । তিনি গর্ভবতী হওয়াব পর সাত মাসে নানাবিধ মিইদ্রব্য সাধ-ভক্ষণ 

ফরেন। বাদশাহ্ সেকেন্দাৰ দশ বছরে পুত্র গাজীকে সিংহাসনে বসাবার 

জন্য আহ্বান জানান। সমাজে তখন এইবপ চিন্তার পবিবেশ যে ছিল তা 

এইসব ঘটনাব সৃত্রধবে বোবা যায । 

গাজী, পিতার আদেশ অগ্রাহয কবেন আল্লাহভাবে বিভোব হওষাঁব 

কারণে । এইবপ পিতৃদ্রোহী সম্ভানকে প্রাণদণ্ড দেওয়া বেওযাজ অগ্চলিত 

ছিলনা । অবশ্য কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনাব বিববণ বিরৃত হযেছে যাঁর 

সামাজিক কোন মূল্য দেওয়। চলে ন| | তবে সেকেন্দার শাহেব পব
িবাব তথা 

সুসলসান সমাজের মানুষের মন যে হিন্দধ্াশ্রিত পৌরাণিক কাহিনী-প্রভাবিত 

মানস-লোঁকেব প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না_ত৷ স্পট! 



বভর্খ! গাছী ২৪৭ 

সম্তানেব প্রতি জননীৰ কি অপবিসীম বাংসল্য এবং জননীর প্রতি সম্ভানেব 
কি অসাধারণ ভক্তি তৎকালেও ঘুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল, এখানে তাৰ 

প্রমাণ পাওষ। যাষ। সন্তান গাজী আপন মাতাকে সালাম জানাচ্ছেন । 
গাজী সালাম জানালেন পিতাকে, মাথা নীচু করে পিতার উপদেশ বাক্য 
শোনেন,_তশব চোঁখ থেকে ঝবে অশ্র। মাত। অজ্ভুপ| পুত্রকে কোলে 
বসিষে আদব কবেন, নিজেব হাতে আহাৰ কবান। মাতা, পুত্রের বিমর্ষ 

বদন দেখে দুঃখে বিহ্বল হন। পুত্রকে নিজের বুকে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে নিদ্র 
যাওয়াব যে বাংসল্য অনুভূতি ত! গাজীব সংসাবের তথা মুসলমান সাধারণেৰ 

সমাজেবও এক বাস্তব চিত্র। অধুন। যেমন গ্রথমেব কে কোথা গেল, কিভাবে 

দেশত্যাগী হল তার খবব বাখাব প্রতি সাঁধাবণেব ওৎস্বক্যে অভাব লক্ষিত 

হয,-তখনকাব দিনে ঠিক তেমটি ছিল ন|। ববং গ্রামের একজন লোক ফকির 
হষে যাঁওষাব ব্যথাষ গ্রামবাসীর মধ্যকার যে বেদনাব চিত্র পাওয়] যাষ, তাঁতে 

দেখ। যাষ যে এই ঘটনাস্স গ্রামের জনসাধাবণসহ সমগ্র প্রকৃতিই যেন হতে 
বিষঞপ্না-ক্রন্দনবত। | 

একান্নবর্তা পবিব[রেব ভ্রাতৃ-সদ্বশ কালু বৈরাগ্য-আদর্শে নিজেব ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিষে ভ্রাতৃ-বাৎসল্যেব অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেছেন। 

্রাক্ণ্য ধর্মেব আদর্ণ থেকে মুক্ত হযে উঠতে তৎকালীন নও-মুসলমান সমাজ 
সক্ষম হন নি। তাই দেখ। যায় গাজী ক্ষুধায় কাতব হযে পঙলে আল্ল। ককণ! 

পববশ হুষে ত্র আহারেব জোগান দিলেন,__অর্থাং গাজী বিন। প্রচেষ্টার 
আহার পেলেন। এইবপ ঘটনাব বান্তাবত! ইসলামি ধ্যান বা ধাবণাষ নেই । 

অন্যত্র দেখি তিন বার ফ্ুকদিষে পানি নিক্ষেপ কবতেই ছাপাইনগবেব পরিব্যাপ্ত 

আগুন নিভে গেল। এ থেকে জান। যায যে তৎকালীন মুসলমান সমাজেও 

অনুবপ কুসংক্কাবের স্থান ছিল। গুধু তাই নয়,-ভূঁত-প্রেত প্রভৃতির অস্ভিতে 
এবং মন্ত্র-তস্ত্রেও বিশ্বাস ছিল দেখ! যাব । 

একাব্যে মুসলমান নাবী সমাজেব স্ুস্পন্ট চিত্র ফুটে ওঠেনি। মাত্র 
কয়েকজন মুসলমান নারীব চবিত্রেব বিক্ষিপ্ত পবিচষ পাওষ। যায । অজুপ! 
ও পাচতোলাব নারীধুলভ আচবণ তৎক।লীন সম|ভেব নাবীব সহ্ৃদঘত।ব 

চিত্র বটে,_তবে সামাজিক আঁচাব-অ1চবণেব বিশেষ কোন চিত্র মিলে ন|। 

এক স্থানে দেখি কালু গৃহে প্রত্যাবর্তন কবে পিতৃসদৃশ শাহ্ সেকেন্দাৰকে 

ছ'লাম জানাচ্ছেন। সেখানে নিগ্ললিখিত দৃশ্য অনুধ।বনযোগ্য ৪₹- 



২৪৮৯ বাংল! পীব-সাহিত্যের কথা 

পালঙ্গে বসিষ| ছিল শাহ। সেকেন্দাব। 
হেনসমে কালু সাহ। জোড করি কর॥ 
ছ!লম করিষা খাড়। সম্মুখে হইল।  ইত্যাদি-(৮৮ পৃঃ) 

কানু 'হাতজোঁড কবে সেকেন্দাবকে ছালাম জাঁনাচ্ছেন,-.অভিবাদনের 
-এ পদ্ধতিঃইসলামে দেখা যায় না। অন্থাত্র দেখা যায়,_ 

চাম্পাবতী-পাচতোল! আসিষা ত্ববায়। 
ছ|লম কবিল ধবি শ্বাশুড়িব পায় ॥ (৮৯ পৃঃ) 

মুসলমান নাবী সমাজেব মধ্যে ছালাম কবাব পদ্ধতিতে স্বাশুডিব প1ষে 
শবাব রীতি এখানে দৃষ্ট হচ্ছে। এদ্শ্য আজ আব বড একট! দৃষট হয় না। 
কিন্ত'এই আদর্শ সমূহ সম্পূর্ণকপে ত্রান্মপ্য-আ'দর্শ প্রভাবিত । কবি আবদুব 
রহিম সাহেব নিজেও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না॥ কাঁবণ তিনি তব 
পভশ্িতাব এক স্থানে লিখেছেন,_- 

পাঠকে প্রণমি পুথি সমাপ্ত হইল। (৮৯ পুঃ) 

'আবে দ্রষ্টব্য যে, চম্পাবতীব মাতার নিকট জবলহাসেব পড়্ী পাচতোল! 
“বং গাঁজীব পত্রী চম্পাবতী এসে-- 

“জীলাকে প্রণাম তাব! দুজনে কবিল 1৮ (৮৭ পৃঃ )। 

বলা বাহুল্য লীলাবতী তখন মুসলমান হযেছেন, চম্পাবতীও তো গাজীব 
সাথে ,বিবাহেব পুর্বেবই মুসলমান হযেছেন এবং পাচতোল। তে] মুসলমান 
বন্টেই। অতএব দেখ] যাঁষ যে মুসলমান হযেও ত'ঁ।ব। তখনও ব্রা্ণ্য 

আদর্শকে বিসর্জন দিতে পাবেন নিতাই তাীব। “প্রণাম” জানিয়েছেন 

“ছালাম” €(আ'স্ছালাঁম আলাষকুম্স )_-এব স্থানে । 

কভু-গাজী-চম্পাবতী € নাটক ) 

“কালু-গাঁজী-চম্পাবতীগ নাটকেব বচযিতাব নাম স্তীশচন্্র চৌধুবী । 

তিনি বাইশখালি গ্রন্থের প্রণেত] বলে এ পর্য্যন্ত জান! গেছে। তাঁব বচিত 

শুধু নাটকেব সংখ্যা তেবে। |  ত| ছাডা তশাব বহু সাঁমষিক বচনাও আছে। 

হাত্র'তু'একখানি গ্রন্থ ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থই অমুভ্রিত বষেছে। তাৰ বচনাবলীব 

এএকটি সাঁধাবণ তাঁলিক। এইকপ £-- 
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দিয়েছিলেন। 

হিসাবে কার কবছিলেন। 

বভর্খা গাজী 

পৃজাব পঞ্চবন্ 

যুগল মিলন 

উতন্ক 

পঞ্চরঙ 

আবেগ বিভোব! 

কালচন্ ব। বশিষ্টের ব্রন্মত্বলাভ - 

আহ্ুতি 

চক্্বিন্্ 
মনস। মহিমা 

বণলত। 

হন বৰি 

কালু-গাজী-চম্প।বতী 

পীব একদিল শাহ্ 

হিনবৃস্থান 
বদ্ধ ডাকাত 
দিপ্বিজয় 

ব্রন্মশাপ 

প্রবন্ধ সংকলন £-_ 

কবিত| সংকল 

নাটকা 
বহ্ম্য উপন্যাস 

বড গল্প 

(ক) কে তুমি, খে) কেন ভালবাসি, 

€ঘ) হায় হায কেনকেঁদেমবি, (৪) ভালবাসি 

ক্ষত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়েব জীবনী 

বাংল! প্রবাদ-প্রবচন 

[প্রাপ্তব্য নয়] 
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(গে) পগ্রেমেব বন্ধন, 

সত 
কানু-গাজী-চম্পাবতী নামক এই নাটক তিনি মাত্র ছুই দিনে লিখে সমাপ্ত 

কবেছিলেন। এতে বোঝা যায যে তর অসাধাঁবণ প্রতিভা ছিল৷ নাট্যকাব 
ছিলেন চব্বিশ পবগথা জেলাব বারাঁসত যহকুমাব অন্তর্গত বাঁমনমুডা গ্রামেৰ 
অধিবাসী। ভাব পিতাঁব নাম বামলাল চৌধুবী। তব ছই সহোদবেব অস্তম 
অকণচত্দ্র চৌধুবী মহাশষ নাট্যকাবেব অনেক নাটকেব কপি কবে 

নাট্যকাব গুস্তিষা উচ্চ বিদ্যালষে বহুদিন শিক্ষক-_কবনিক 
তশব মৃত্যু তাবিখ হল ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে 

জানুষাবী । গুক্তিঘ! বিদ্যালষেব প্রধান শিক্ষক তাবকনাথ সিংহ ১৭-৩-১৯২০ 



২৫০ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কথা! 

প্রীষ্টাৰের একটি প্রশংসাপত্রে লিখেছেন যে বাবু সতীশ চন্দ্র চৌধুবী ছিলেন 
কঠোর পরিশ্রমী, কট সহি এবং বুদ্ধিমান যুবক । তিনি ছিলেন ভদ্র এবং 
কর্তব্যপরায়ণ । 

ন।ট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের “কালু-গাঁজী-চম্পাবতী” নামক 
নাটকখানি পুথি আকারে পাওয়া গেছে অর্থাং নাটকখানি এ পর্যন্ত মুদ্রিত 
হয় নি। পুথির আকৃতি ১০২'+১:৮$। তাৰ পৃষ্ঠা সধ্যখা মাত্র ৫১। বেশ 
পুক সাদা কাগজে লেখা । পুথির কিছু অংশ পেকাষ কেটেছে । তার অবস্থা 

জরাজীর্ণ । এর পৃষ্ঠাঙ্ক লিখিত নেই! নাটকখানি পঞ্গংক বিশিষ্ট । প্রতি 

অংকে চারটি কবে দৃশ্য । প্রতি দৃশ্ান্তে বিরতি-সৃচক চিত্র অংকিত হয়েছে। 

প্রতি বৃশ্যারস্তের সংযোগস্থল উল্লেখ কর! হযেছে । বথারীতি কুশী-লবগণের 

একটি আলাদা পবিচিতি-পত্র আছে? পৃথির শেষ পৃষ্ঠাষ সংক্ষিপ্ত পবিচিতি 

দৃশ্তানৃষাধী প্রদত হয়েছে! নাটক আরভেব আগেই আছে আবাহন ও 

বন্দনাগীতি। তারপরহে শুভ সৃত্রপাতেৰ পূর্বেই শিরোভাগে লিখিত আছে 

শীত্রী হক নাম”! নাটকে নাট্যকার পপ্রবেশ-প্রস্থান” নির্দেশিকাও 

দিষেছেন। বন্দনা-গীতিব মধ্যে তিনি ভণিতায় বলেছেন, 

এ দীন সতীশে ভণে, € খোদ!) কব কৃপ। নিজগুণে, 

পীর ফেবেস্ত! যত প্রথমে করি বন্দন। 

(আজি) হও সবে অনুকূল অধম লব স্মবণ ॥ 

নাটকখানি গাঁড় কলে! কালিতে লেখা,--অক্ষরগুলিও বেশ মোট] মোট! 

গো! গো! নাটকেব শেষে লিখিত আছে ০০০1৫ 05 400 010800 

0.০%৫185 কিন্তু ০০16৫ ৮ শব্দ দুটি কাট।। নাট্যকারেব অন্যান্য 

রচনার লেখা হস্তাক্ষর দেখে মনে হয় এ নাটক তাঁর নিজেব হাতের লেখ! 

নয়। অরণ্চন্্র চৌধুরী তখর সহোদর ।  তশীদের একান়বর্তী পরিবাব। 

তখর লেখা সহোদর অকণচন্দ্র চৌধুরী নকল করে দেবেন এট। অন্থার্ভাবিক 

নয়। সৃতরাং এট মূল নাটক নঘ বলে সন্দেহ কবার অবকাশ আছে
। তবে « 

মধ্যকার আবাহন, বন্দন।-গীতি ও পাত্র-পাত্রী পবিচষ তাংেশ ষে নাট্যকাবের 

নিজের হত্তাক্ষর রযেছে ত] তশব নিজের লেখা অন্তান
্ত বচনার হস্তাক্ষবের সঙ্গে 

মিলিয়ে বুঝা যায় । এতে সর্বমোট ৪৩ খানি গান আছে প্রকৃতিগ্তভাবে 

এদের সংখা! যথাক্রমে এইকপ £- 
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ভক্তি গীতি & খাঁনি, 

বাৎসল্য গীতি ৭ খানি, 

প্রণধ গীতি ১০ খানি, 

অধ্যা গীতি ২ খানি 

প্রহসন গীতি ৫ খানি 

বীর রসাত্মক গীতি ১ খানি, 

দেশাত্মবোধক গীতি 9 খানি, 

ঈশ্বর বন্দন ৬ খানি, 

অন্যান্য গীতি ৩খানি। 

নাটকখানির বচনাঁকাল এইবপ লিখিত আঁছে,--“এই পুস্তক সন ১৩২০ 

সালেব ৬ই পোঁষ ববিবাব আবস্ত এবং ৮ই পৌষ মঙ্গলবাঁব সমাপ্ত হইল 1 

এ নাটক যে একখানি কাঁব্যেব নাঁট্যবপ ত৷ নাট্যকারের স্বীকৃতিতেই 
পাওয়া যায় । তিনি লিখেছেন,-_“হিন্দস্থান, মনসা মহিমা, বনবিবি প্রভৃতি 

্রন্থ-প্রশেত! বামনমুড1! নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক নাট্যকাঁরে 
পবিবতিত। তবে এ পুস্তক যেকোন্ পুস্তকেব নাট্যবপ তা কোথাও 
লিখিত নেই। সম্ভবতঃ মুনশী আবদুর রহিম প্রণীত গাঁজী-কালু ও চল্পাবতী, 

কাব্যের ছাষা অবলম্বনে রচিত নাট্যরূপ! আবার দেখা যায় যে আবদুর 

রহিমেৰ কাব্যের নামকবণেব প্রথম শব্ধ 'গাজী” কিন্তু সতীশচত্্র চৌধুরীর 
নাটকেব নামকরণের প্রথম শব্ধ কালু' ! তবে খোন্দকাব আহম্মদ আলী 
এবং মোহাম্মদ মুনশী বচিত কাব্যদ্বষের নামকবণের সঙ্গে সতীশচজ্র চৌধুরীর 
নাটকেব নামকবণেব সম্পূর্ণ মিল আছে । ছুঃখেব বিষষ শেষোজ কাব্যদবয় 

আজে! আমাদেব হস্তগত হযনি,_হয়ত তা একেবাবেই ছ্প্রাপ্য। 

পচ্চিমবঙজেব সাহিত্যিক ভাষাৰ সঙ্গে বারাসত-_বসিরহাট অঞ্চলে চলিত 
ভাষাব সংমিশ্রণ এই নাটকে দ্ৃষ্ট হয় । নবাব ব। বাজাব মুখে পাওয়া যাঁষ 
মাঞ্জিত ভাষা, অন্যদিকে কৃষক, ব্যাধ পাটনী, বিডিওয়াল। প্রভৃতিব স্বুখে 
পাঁওষা যাষ স্থানীষ অমার্জিত ভাষ।! নবাব সেকেন্দার বল্ছেন,-_“এ ক্ষীণ 
শরীরে আব গুকৃতব পবিশ্রম কর্তে পাঁবি ন।। বিচার-বিতর্ক-বাঁজনীতি যেন 
বিষময় বলে বোধ হয ।” 



২৫২ ংল] পীব-সাহিত্যেব কথা 

পাটনীব মুখেব ভাষার নমুনা ; --"ষে আত্রে, তবে আমি চল্লেম-. 
পেবণাম্।” 

নবাবের কোষ ধ্যক্ষের পত়ীব মুখেব ভাষ1,_-“কে ব। হাঘবে হতভাগ্গা-_ 
নেয়ান্ধেলে-_ববাধুবে উনর্পীন্ববে। বল্লে কথ! শুনিস্নে। মুডে! খ্যাংবায় 
মোজ!1 কবৃব ।” 

ব্যাধিনী বল্ছে,_“আব স্তাকৃব। কততে হবে ন]।” 
নাটকে নাষক-নাধিকা হতে আবস্ত কবে বাজ।-পুবোহিত-বেগম প্রভৃতি 

প্রায় সকলে কণ্ঠে গীত সন্নিবেশিত হযেছে । গানগুলিও যথেষ্ঠ বৈশিষ্টযপূর্ণ। 
কষেকটি গান পচালীব সববে গাইবাব উপযুক্ত । কতকগুলি অধ্যাত্মভাঁবে 
পূর্ণ। কতকগুলি গান সম্ত! বসপুষট। গানগুলি অবশ্য বিশেষভাবে ঘযাত্রা' 
ব্যবহাবেব উপযে।গী । 

সমগ্র নাটকখনি গদ্য ও পদ্য উভষ ছন্দেবচিত। পবীবাও" পল্তে 

কথোপকথন কবেছে। 

নাট্যকাব এই অল্প পরিসব ন।টকের মধ্যে অনেক প্রবচন সংযুক্ত করেছেন৷ 
যথ।,7 

১। এ ছুনিয়! ভোজেব বাজী । 

২। বাখে কৃষ্ণ মাবে কে» 

৩। নির্লজ্জ্ের নাহি লাজ নাহি অপমান, 
স্ব্গনরে এক কথা মরণ সমান? 

৪। নথ নাডাঁব বেল! তো কমুব নেই, 
নে নে আব নাচূতে এসে 
ঘোমট! টেনে কাজ নেই। 

&। কুসত্তীন হলেও কখন কুমাত। হতে পাবে ন। 

৬। মাত1-পিত| ধন-জন কেউ কাবো নষ। 

৯। গাছে না উঠতেই এক কীদি, 

বাম না হতেই রামাষণ। 

৮1 গ্রবজে গযল। ঢেলা বয। 

৯। মধু অভাঁবে গুড, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা । 

১০। হল ভিল তে! কল্লেন তাল, 

খেলেন ক তে। বল্লেন নি । 
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'নাটকখানিতে ব্যবহৃত ভাষাব গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ! হেকমং, কসম, 

দবদ, নফব প্রভৃতি কিছু কিছু আরবী-ফাবৃসী শব্ধ ব্যবহৃত হযেছে, কিন্তু 

ইংবেজী কোন শব্দ পবিলক্ষিত হয ন।। স্থানীষ ভাষাষ ক্রিষাঁপদে "আম, 

প্রত্যয়ে স্থলে “এম” প্রত্যয় লক্ষ্যণীয । যথা £-_কল্লেম, চল্লেম প্রভৃতি । 

আঞ্চলিক ভাষাব প্রকৃষ্ট নিদর্শন নাটকেব অন্যতম চবিত্র “বপট।দেব” মুখে 

পাওয়া যায় । যথা ৪ 

ঘরে দোব দিষে কচ্চে কি? আচ্ছ! বও, আমি কেঁদে ককিযে সাড। 

দিষে দেখি । ( গ্রল! শানাইযা ) বলি বাড়ী আছ গ| 2” 

“কালু-গাজী-চম্পাবভী নাঁটকেব” কাহিনীব সঙ্গে ম্বনশী আবদুর বহিম 

সাহেবেব কাব্য “গাঁজী-কালু-চম্পাবতী* কাহিনীব সাধারণ মিল আছে । 

সৃতবাং কাহিনীব বিববণ পুনবাষ এখানে প্রদত্ত হল না। কাহিনীটিকে 
নাটকোঁপযষোগী কবাব জন্য বূপটাদ, বিডিওষাল।, বিশু প্রভৃতি কিছু পার্শ- 

চবিত্র নাট্যকাব সংযুক্ত কবেছেন। তা! ছাড1 এতে নৃত্য সহযোগে গান 

পবিবেশন কব হযেছে । উক্ত কাব্যেব সাথে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ 

কব। যায 

১। চম্পাবতী, গাজী ও কালু, এই তিন নামেব গ্রাজী নামটি আবছবব 

- রহিম সাহেব আগে ব্যবহাব কবেছেন এবং কালু নামটি সতীশচন্দ্র চৌধুবী 

মহাশষ আগে ব্যবহাঁৰ কবেছেন কেন তা কবি বা নাট্যকার কেউই কিছু 
বলেননি । তবে এব প্রধান ছুটে! কাবণ অছে বলে মনে হয। প্রথমতঃ 

গাজী অপেক্ষ! কালু বযসে বড । স্ৃতরাং সম-আদর্মে বিশ্বাসী এবং ধর্সপ্রচাবে 
সম অংশীদাব কালুকে নাট্যকাঁব গৌণ ব্যক্তি বলে যনে কবেন নি। দ্বিতীষতঃ 
ইসলামেব বাণী ও আদর্শ প্রচাবই পীব-দরবেশগণেব জীবনেব মূল উদ্দে্য, 
অতএব সেই আদর্শ থেকে কালু বিচ্যুত হন নি, উপবস্ত মাঝে মাঝে গাজী 
যখন বিভ্রান্ত হযে লক্ষ্যব্রট হওযাব উপক্রম করেছেন, তখন কালুই ঠাকে 

পদস্থলন হতে বক্ষা কবেছেন। 

২7 পাঁচালী কাব্যেব কাহিনীতে গাজী ও চম্প।বতীব প্রথ-কথা মুখাস্থান 
অধিকাব কবেছে, যদিও তার! শেষপর্যন্ত ইসলামেব জয়গান গেষেছেন। 
সতীশ চৌধুবী মহাঁশষ তাব নাটকে গাজী ও চম্পাবতীব প্রেম-কথাকে উপেক্ষা 



২৫৪ বাংল। পীব-সহিত্যের কথ! 

করেন নি। তিনি পীব-ফকিবগণেব যে আসল উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম প্রচাঁব__ত। 
মূল চিন্তা বেখে এই কাহিনী গডে তুলেছেন । 

৩। আবদৃব বহিম সাহেব বচিত কাব্যে মট্রুক বাজ।র বাজ্যশুদ্ধ সকলেব 
ইসলাম ধর্সগ্রহণেব কথ। আছে, কিন্ত নাট্যকাব সভীশচন্দর চৌধুবী 
তার নাটকে মটুক বাঁয়কে ধর্মাত্তবিত হযেছেন এমন দেখান নি। 
কেবল রাজার পুবোহিত দক্ষিণা দেওকে মুসলমান হতে হবে, 

গাঁজীব এইবপ ইচ্ছ। প্রকাশিত হযেছে মাত্র-তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
কবেছিলেন এমন কিছুই দেখানে! হয় নি। তবে সাফাই নগবেব বাজা 

মুসলমান হলেন-_সে চিত্র সতীশবারু দিষেছেন। বস্তুতঃ, মটুক বাঁজ! এবং 

দক্ষিণ বায় যে মুসলমান হয়েছিলেন এমন বক্তব্য আপাততঃ নজবে পডে না। 

কৃষ্ণবাম দাঁসেব “বাষমঙ্গল” কাব্যে শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানেব সহাস্থানের 

ভিত্তিতে মিলন ঘটতে দেখ। যাষ- ধর্মান্তবিত হওষাঁৰ কথ! সেখানেও নেই। 

মহম্মদ এবাদোল্ল। বচিত “পীব গ্রে।রার্টাদ” কাব্যেও দেখা যাষ দক্ষিণ বাষ 

ধর্মান্তরিত হন নি,--তবে বাজ্য নিয়ে উভয়েব মধ্যে অর্থাধ পীব গোঁবার্টাদ ও 
দক্ষিণ বায়েব মধ্যে সদ্ধি স্থাপিত হযেছিল | মুন্সী খোদা নেওয়াজ বচিভ 
“গোবাটাদেব কেচ্ছ/' কাব্যেও দক্ষিণ রাঁষেব মুসলমান হওয়াব কথা নেই-- 
সেখানেও উভগ়েব মধ্যে সহাবিস্থানেব কথা খোধিত হয়েছে! 

৪1 আবহ্ব বহিম সাহেব পীব মাহাত্ম্-কথ। শুনাঁতে গিষে গাজী- 

চম্পাবতীব বিবাহকে কেন্দ্র করে কাহিনীটিকে আদি-বসাত্মক কবে তুলেছেন। 
তাদের প্রেমকথায় সন্তষ্ট ন। হতে পেরে যেন কিছু বতিলীলার কথা বলে সাধ 

মিটয়েছেন। আদি-বসাতক চট্রুলত। প্রকাশেব দর্বলত| দ্বব কববাব চেফাষ 
তাই কবি শেষ দিকে গিধে নবী কথ, শাহ জালাল কথা, বদব শাহ কথা 

প্রভৃতি অনেক কথ বলে সামঞ্জস্য বজায় বাঁধতে সচেষ্ট হযেছেন। নাট্যকাব 

সতীশ চৌঁধুবী এ সব দিক থেকে পরিমিতিব পবিচয় দিয়েছেন। ধর্মপবাযণ 

ব্যক্তির নিকট তাঁর নাট্য-কাহিনী আদিবসাত্মক বলে মনে হবে না। গাজী 

ও চম্পাঁবতীব মধ্যে প্রণযাল।পেব মধ্যে একট! সংযত ভাব লক্ষিত হবে 

উভয়ের মিলনেব অধ্যে একটা স্বর্গ পবিত্র ভাবধাব। পবিবেশনেব প্রচেষ্টা 

দেখ। যার ।' 

&( দেশপ্রেমাক্ক কথা “গজী-কালু-চম্পাবতীর” কাব্য-কাহিনীতে স্থান 

পার নি। 'শ্বাজী-চল্পাবভীর প্রেমকথা দিয়ে সাধাবণেৰ মনোবঞ্জন-প্রবণতা 
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স্পট অনুভূত হয় ; ধর্মকথা পবিবেশন। গোঁণ হয়ে উঠেছে। সভীশবাবুর 

নাটকে কোন সংঘর্ষম্ূলক চিস্তাব চেষে, দেশাত্মবোধক প্রত্যক্ষ ঘটনার 

উপস্থ।পন। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীষ ৷ 

৬1 কালু-গাজী-চন্পাবতী নাটকের কাহিনীতে সমাজের তৎকালীন 
অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীর দশকেব বাস্তব চিত্র পাওয়। যায়। 
ততক।লীন উচ্চৃঙ্ঘল সমাজ, এমন কি সমাজ-শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ত্রান্গণগণের 
আচাব-আচিবপ, এই নাটকেব অন্যতম চবিত্র বাজা রামচন্্রের ন্যায় শ্রেণী-চবিত্র 

এই নাটকে প্রতিফলিত হযেছে। 

র।জ| বামচন্দ্র যিনি বাক্গসভাষ নৃত্যপটয়সীগণেব নাচ-গানে 

আনন্দ-বিভোর হয়ে চবম সুখ অনুভব করতে চাইতেন, তিনি ভোজন 

বসিকতাব ষে পবিচষ দিয়েছেন ত| এইবপ-_ 

লুচিম্চ মণ্ড।শ্চ ক্ষীব দধি সন্দেশং 

খাজ! গজ| কচুরিঞ্চ পবমান্ন ইত্যাদিং ॥ 

তিনি আরে! বলেছেন যে, পঞ্চ “ম' কাবই সুখের আধার । সেখানে 
ভ্টাচাধ্য মহাশয় নষ্য নিষে আপত্তি জানালেন,_“আমি জানি পঞ্চ "ম' কার 

সবচেয়ে খাব!প জিনিষ 1” | 
এ সবই তৎকালীন বিলাসী বাজন্যবর্গের খাটি চিত্র। ব্রাঙ্মণ-পুবে হিতগণের 

চাতুবী-চরিত্র এখানে সুস্প$ট। মুসলমান কালু রাজসভাষ উপস্থিত হলে 
বাজসভ! অপবিত্র হয়েছে , অতএব ত]1 পবিত্র কবাৰ ব্যয়-কার্পণ্য ভাব প্রকাশ 

পাওয়ায় ভট্টাচার্য মশ।য বললেন-_-“অবস্থ। বুঝে ব্যবস্থা দিতে ন| পাবলে 
কি আজকাল পুরুতগ্সিবি চলে !” 

৭। দেশ-প্রেমেব হাঁওষা যে গ্রামে গ্রামে তখন ( ১৯১৩-১৪ খুষটাবব ) 
বেশ খানিক প্রবেশ কবেছিগ ত। বিডিওধালাব গান থেকে বুঝ। যায়-_ 

চাই, গোলাপী বিডি চাই, 

বিদেশী সিগারেটেৰ 
মুখে দে না ছাই। 

মৌবী এলাচ স্বগনাভি, 

বোম্বে মাদ্রাজ বর্ম পাবি, 

ঘবের সোন। ফেলে দিয়ে, 



২৫৬ ব।ংল। পঁব-সাহিত্যেব কথ। 

পবের বিষ কেন খাই। 

কাজ কব মিলে মিশে 

দেশেব পয়সা থাকৃবে দেশে 

কেন মব কয় সতীশে 

অ1পশে।ষে বাঙালী ভাই। 

যেও ন। আব পববশে 

যাষ প্রাণ ক্ষতি নাই ॥ 

৮1 অনুবপ দেশ-প্রেমাত্মক কথা! গাঁজী-কালু-চম্পাবতী কন্যাব পুথিতে 

নেই। এইসব পুথিতে কিছু প্রণয়-কথ| ও ধর্মকথা ছাডা সাহিত্য-বসাত্মক 
কিছু নেই। তাই কোন কোন সমালোচক এইবপ পাঁচলী কাব্যগুলিকে- 
উপেক্ষা কবেছেন। এমনকি তার। এইসব বচনাকে কদর্য ভাষাষ বচিত 

বলে মন্তব্যও কবেছেন। বলা বাহুল্য, তা'ব। হয়ত খবব ব|খেন না যে, এখনও 

কোন কোন অঞ্চলের নিবক্ষব জনসাধাবণ আগ্রহ্সহকাবে ভক্তিভাবে এই সকল 

বচনাব মাধ্যমে পীবগণেব মাহীআ্-কথ। অবগ্ৃত হযে থাকেন। তাবা এগুলিকে 

যথেষ্ঠ আগ্রহ সহকারে উপভোগ তে! কবেনই এবং সেই সাথে প্রহ্ব আনন্দও 
লাভ কবেন। যে মুসলমান সমাজ-চিত্র অন্য কোন সাহিত্যে স্থান পনি, 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে যার মূল্য অপবিসীম,_-ত! এই বচনাবলীতে ধব! পড়েছে। 

৯। আধুনিক কালেব স্্রে-ব্যক্তিব এক মনোবম চিত্র অঙ্কন করে নাট্যকাব 

লিখেছেন £- 
কলিব একি কাণ্ড দেখি ॥ 

বলব কাবে মনেব কথা, 

কে আছে এমন দৃঃখেব দুঃখী । 

এখন মাগ হযেছে মাথা মণি 

ভাতাব ব্যাট! যেন ঢে*কি ! 

বাপ-মা যে গো! পা ন! খেতে, 
ছেলে আছেন হয়ে খেঁকী। 

কলিব একি কাণ্ড দেখি ॥ 

১০। গ্রাজীব মাত! 'অজুপ।”ব পাগলিনী হওযা আচাব-ব্যবহা 

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণেব নবীনমাধবেব মাতাব পাগলিনী হওষা আচাৰ 

ব্যবহারকে ম্মরণ কবিষে দেয় । গাঁজীব ম।ত| অন্ভুপ| বলেছেন, 
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_-“কে তুই, কে তুই? দ্ুব হ দৃব হা? তুই আমাৰ সাম্নে থেকে 
সবে ষ।, -আমাব নিঃশ্বাস গায়ে লাগবে । (উচ্চ হাহ্য, চিন্তা, ক্রন্দন ),৮ 

কিংবা,_- “ছেডে দে, ছেডে দে বাঁক্ষিসী 1” ইত্যাদি। 

১১। নাটকখানি পূর্ণমাত্রায পীবমাহাত্ময-নাটক নামেই অভিহিত । এতে 

পীবেব সাথে দেব-দেবীবও আগমন ঘটেছে, দৈববাণী শ্রুত হযেছে» 
মর্-পাতালেব মধ্যে যোগাযোগ হযেছে, আল্লাহ্ তা'লাকে ভক্তিভাবে ডেকে 
অলৌকিক শক্তিতে শক্তিশালী হতে দেখ| গেছে, স্বপ্ন-দর্মনকে বাস্তবে পরিণত 

হতে দেখা গেছে, যাঁছু বা মন্ত্রবলে নিজ বপ পবিবতিত হতে ব1 তৎকর্তৃক- 

অসম্ভব কাজ সম্পন্ন কবতে দৃষ্ট হযেছে, এমন কি দেখ! গেছে যে_- 

ভাগ্যবিচাবেব ফল ঠিকভাবে ফলেছে। বাস্তব সমাজ-জীবন ভিত্তিক 
নাটকে এ সবেব অনুপ্রবেশ অস্বাভাবিক বলে সহজেই স্বীকৃত হতে 

পারে। তা ছাডা জল্লাদেব হাঁতেব তববাবি ভেঙে যাঁওযা, হাতীব পাযের 

তলাষ পিস্ট হওয়] সত্বেও আহত ন1 হওযা, ভাবী পাথব শোলাব ন্যায় হাক্ষা 

বোধ হওষা, প্রহ্লাদেব ন্যায গাঁজী তাব পিতাব বিকদ্ধাচবণ কবে আল্প।হের; 

ভক্ত হয়ে সংস।ব ত্যাগ কব! প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিচাঁব কবে কাহিনীটিকে- 
হিন্দুদেব পৌবাণিক কাহিনীব অনুকৃতি বল! সঙ্গত । 

১২। নাটকেব কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয যে, পীবগণেব কীন্তিকলাপে 
হিন্বগণও মুগ্ধ ন হযে পাবেন নি। পীব দববেশও দেখা যায় হিন্ুব দেবীকে 
যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবেছেন। একস্থানে পীব বডখথ গ্রাজী পাতালের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাগব-মাসীব শবণাপন্ন হযে তশব সাহাধ্য প্রার্থনা কর্ছেন,__ 

মাসী পূর্ণ কব বাসন! 
যাচি তব ককণ| ॥ 

তুমি বিনা বিজন বনে 

কে আছে আব বল ন।। 

নগবে বসাতে সাধ 

উপাষ তো দেখি ন|। 

স্বীকাব ন। হলে মাসী 

ও চবণ তো! ছাডব ন।। 



৫৮ বাংলা পীৰ-সাহিত্যেব কথা 

সাগ্ব-মাসীও দেখ! গ্রেল গাঁজীব অনুবোধেব উত্তবে বল্লেন,-. 

“বাপ গাজি । এব জন্য চিত্ত! কি। উঠ, চল,__আমি এব উপায় কবে 

€ব। চল, পাত।লে আমাব কন্যা! পদ্মাবতীৰ কাঁছেচল। সে তোমাকে 
দেখলে বড খুশী হবে 1” 

১৩। পৌবানিক আদর্শেব কাহিনী হলেও তখকালীন বাঙালী-সমাজ-চিত্ 
এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে । বপষ্টাদ ও তাব গৃহিনীর চবিত্র, অদ্ুপ ও 
পীচতোলাব চবিত্র এবং আচাব-ব্যবহাবাদি খশটি বাঙালী চবিভ্রৰপে 
উদ্ভাসিত । জাঁমত1 গ্রাজী ও কন্য1 চম্পাবতীকে বিদাষ দিবাঁব সমধ শ্বাশুভী 

আীলাবতী বলছেন £-_ 

“বাবা, চম্পা আমা অভিমানিনী, বড যত্রেব, বড আদবেব সামগ্রী । 

. সত্তর কবে বেখ। আাঁব অধিক কি বল্ব। 

মা চম্পা, শ্বশুব-শ্বাশুডী প্রভৃতি গুকজনকে ভক্তি কবো1। পতি পবম 

গুক, কখনও তাৰ অবাধ্য হযে! না। তাৰ অমতে কোন কাজ 

করে। না। লোকে যেন নিন্দা ন। কবে। মনে বেখ, তাব চেষে 

কলঙ্ক মেয়ে মাহুষেব আঁব কিছুই নেই। আঁশীর্বাদ কবি তোমব! 

সুখী হও ।” 
১৪1 নাট্যকাব ভঁত-প্রেতেব অবতাবণা কবে সুন্দববনাঞ্চলেব তৎকালীন 

সবল অধিবাসীদেবও মনোভাব এবং তৎসহ তাদেব তৃত-প্রেতে বিশ্বাসেব চিত্র 

ব্অঙ্কন কবেছেন ৷ 

১৫। ব্রান্গণ্য আদর্শ ইসলাম ধর্ম সমাগমে আহত! দৃভাবে ত| 
প্রতিষ্ঠটত কবা'ব শেষ চেষ্টীষ ত্রান্গণ রাজ! মটুক বায় আহ্বান জানাচ্ছেন £ 

“উঠ সৈন্তগণ, এস ত্রাক্ষণগণ, যদি নিজ ধর্ম-অস্তিত্ব বক্ষা কর্তে চাও, 

_যদি জাতিকুল মান বজায় বাখৃতে চাঁও,_তবে চল» সকলে 
একযোগে বীবদর্পে যুদ্ধে গমন কবি ।” 

১৬। নাট্যকাব বাঁঘসৈম্েব মুখে ভা! আবোপ কবেন নি, যদিও 

তিনি বাধগ্রণকে মঞ্চে আঁনঘন কবেছেন, তাদেবকে মুদ্ধে আহ্বান কৰা 
হয়েছে মাত্র। গাজী প্রসঙ্গে বিভিন্ন কাব্যে বাগ্গণেব নাঁমেব বিববণ 

চলিখিত হযেছে, _-নাটি কাঁব সেবপ নামও উল্লেখ কবেন নি। 
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১৭। শ্বাধীনত। আন্দোরলনেব আবহাওষ। এই নাটককে স্পর্শ কবেছে। 

কারণ, ব্রাহ্ষণ-ত্রাক্মণীব কথোঁপকথনেব মধ্যে একটি গানে আছে £- 

“প্রাণনাথ পায়ে পড়ি, 

দাও ন! কিনে দেশী শাডী, 
নইলে চলেই যাব বাঁপেৰ বাড়ী 

যতন করে দেশের জিনিষ মীথায় তুলে রাখ ন!। 

হৃদয় খুলে “সতীশ' বলে এই কথাটি ভূল না ॥ 

১৮। নাট্যকাব স্বদেশী যুগেব তৎক।লীন আবহাওয়ায় হিন্দ- ব 
মধ্যে বিবাহবন্ধনকে স্বীকৃতি দিখেছেন তরু বিদেশী জিনিষকে ববদাস্ত 

বেন নি। তিনি নিজে “এলাহি ভবস।” স্মরণ কবে প্রথমে শিবোন।ম! লিখে 

নাটক বচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন তরু ইংবেজ্গণেব অধীনতাপ।শকে স্বীকাৰ 

কবেননি। তিনি চাঁব খান। দেশাত্মবোধক গান এই নাটকে স্থান দিয়েছেন । 

গানগুলিব শব্ষচষন ও গ্রস্থন। দেখলে বোঝ! যাষ যে নট্যকাব এইবপ গান 

বচনাষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্ততঃ তিনি তাব বিভিন্ন গ্রন্থে অসংখ্য গান রচন। 

কবে গেছেন। 

কালু-গাঁজী ও চম্পাবতী নাটকে অঙ্কিত চবিত্রবলীকে প্রধ/নতঃ নিয়লিখিত 

"বিভাগে বিভক্ত কব! যাষ-- 

১। মানব। যথা,-সেকেন্দাব, গাজী, কালু, চম্পাবতী প্রম্থখ 

২। দেবতাস্থানীষ । যথা,--সাঁগব মাসী । 
৩। অমানব। যথা,__বাক্ষস, ভূত-প্রেত ও পবী । 
৪1 পশ্ড। যথা,-বাঘ ও কুমীব ৷ 

তাছাড! চবিত্রগুলি অশ্ক ভাবে বিউক্ত কবলে দেখা যাবে যে মানব চবিত্রে 

অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীব চবিত্র বযেছে। অনভিজাত বলতে--- 

বিডিওয়ল।, কৃষক, ব্যাধ প্রভৃতিকে চিহ্িত কব। যাষ । 

গাজী ধর্মপবাষণ মানব । সুফী ফকিবেব আদর্শ-অনুসাবী গাজী বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন-কিস্ত সেখানেই তাব গতি শেষ হযে যাষনি। 

গাজী উদাসীন, যো, প্রেমিক, দষ।বান, গাজী ভভ্,আ্রাতবংসল ; গাক্ষ 

মানসিক দিক থেকে যথেষ্ট দৃঢ । 



“২৬০ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথা 

কালুও ধর্মীপবাষণ মাঁনব। তিনি গাজীব বন্ধু, ভ্রাতা, ভৃত্য--সব কিছু । 
তিনি গাজীকে সুফী-ফকিবেব আদর্ধে নিষ্ঠাবান থাকতে সর্ববপ্রকাঁৰ পবামর্শ 

দিয়েছেন। পীব গোবা্টাদেব সাথী সোন্দলেব সঙ্গে ভাব বেশ কিছু সাদৃশ্ত 
দেখা যায়। সোন্দলেব ন্যায় তিনিও পালক-পুত্র। 

সেকেন্দব শাহকে বাদশ।হ অপেক্ষা পিত1 হিসাবে অধিকতব আকর্ষণীয় 
চবিত্র বলে মনে হয় । তিনি ভাগবতেব হিবপ্যকশিপুব সঙ্গে কিছুটা তুলনীয় । 
ভবে তিনি আল্লাহকে অস্বীকাব করেন নি। পুত্রেব প্রতি সমধিক স্লেহপবায়ণ 
ছিলেন বটে। 

মাতা হিসাবে অজ্ভুপ। ছিলেন খাঁটি বাঙালী ঘবেব আদর্শ জননী । পুত্র বিহনে 
বিবহ যে কতখানি তীব্র হয়ে জননী হৃদযে আঘাত করে তাৰ জলন্ত নিদর্শন 
এই চবিভ্রটি। পুত্রবধূর সহিত তাব ব্যবহাব, পুত্রের জন্য তাঁব মুছা যাওষ! 
বা পাগলিনী হওয়] দীনবন্ধু মিত্রেব “নীলদর্পণ”-_নাটকেব কাহিনীকে স্মবণ, 
কবিয়ে দেষ। 

বাজ। মটুক ছিলেন প্রক্মণ্য ধর্মেব ধাঁবক ও বাহক । বাজ| হিসাবে তিনি 
কঠোব নীতি অনুসবণকারী। আপন কন্াব প্রতিও তিনি বাজোচিত 
ব্যবহাঁৰ কবেছেন। শেষ পর্য্যন্ত গ্রাজীব নিকট পবাজিত না হলে কিছুতেই 
তিনি মৃসলমান ধর্মাবলম্বী সহিত কন্ত!ব বিবাহ দিতে সম্মত হতেন না অর্থাৎ 

ধর্মত্যা কর! ববং তাৰ পক্ষে সহজ কিন্ত জীবন ত্যাগ কবা যায় না। 

অপবপক্ষে চম্পাঁবতীব পতিগৃহে যাত্রাকাঁলে পিতা হিসাবে মট্ুক বাজ। যে 
উপদেশ দান কবেছেন ত| থেকে তাব আদর্শ গৃহী হৃদয়েব পৰিচয় প1ওযা, 

যার। 

বাণী লীল[বতী ছিলেন একজন আদর্শ নাবী । তিনি জননী । তাই কন্ত/ব 
অন্তব-বেদনাকে তিনি হৃদ দিয়ে অনুভব কবেছিলেন। গাজী মুসলমান 

হলেও যেহেতু গাঁজীব নিকট চম্পাঁবতী আত্মসমর্পণ করেছেন, সেই হেতু আৰ 

কারে! কাছে তিনি আত্মদীন কবতে পাবেন ন1-_-এ শিক্ষা ডাব মাষেব কাছ 

থেকে গৃহীত। বাণী লীলাবভীব নিকট পতিৰ ধর্সই পত্ীব ধর্ম । ব্রান্মণ-বমণী 

'হয়েও মুসলিমকে পতিত্বে ববণ কবা'র মতন এত বড সংস্কাব থেকে মুক্ত হওয়া 

কম।বিস্ময়েব বিষয় নয । ূ 

চম্পাবতী চঞ্চল।-চপলা, গাজীব প্রেমে উম্মাদিনী। পিতাঁৰ আদেশে তাকে 
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কাবাগাবে থাকতে হযেছে । অবশ্য তিনি পিতার প্রতি কিছু অভিমান প্রকাশ 

কবেছেন। তিনি মাতাৰ আদ্ুকুল্যে সংস্কাব-মক্ত হযে মুসলনান গজীকে 
বিবাহ কবেছেন। শ্বশুব বাড়ীতে এসে যথাভক্তিতে শ্বশুব-শ্বাঁশুডী এবং 

অন্থ।ন্তকে গ্রহণ কবেছেন। 

সাগব মাসী দেবী হলেও সাধাবণ নাবীব মতনই অধিক।ংশ আচবণ 

কবেছেন। তীাব কথাষ কোথাও হিন্দু ব| মুসলমান এমন প্রশ্ন আসে নি। 

ব।মচন্দ্রের মতন মুসলমান্ বিদ্বেষী লে।কেব অভাব সেকালে ছিল ন|। 
'্পঞ্চ'-ম কাব সাধনাই তাদেব অনেকের জীবনেব সর্বস্ব । তবে চবম আঘাতে 
এ সব চবিত্রেব লোক স।ধাবণ ভাবে একেব(বেই ভূমিতে প্রণিপ(ত কবে। 

অনুবপভাবে ব্রা্গণ, বৈঞ্কব, বপর্টাদ, বিহ্ষক, হুবি, তৰি প্রভৃতি প্রত্যেকটি 

চরিত্র স্বতন্ত্র মহিমাষ ভাস্বব ৷ 

নাটকখানি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীবও পূর্বে বচিত। 

তৎকালেও হিন্দু-মুসলম।নেব মধ্যে বিবাহ সংঘটন বাঙালী সমাজে অননুমোদিত 
ছিল না-_এই ন।টক তাৰ প্রকৃষ্ট প্রমাণ । সেই সংগে আরে। কযেকট বৈশিষ্ট 

লক্ষ্যণীষ-_- 

১। সংসাব ত্যাগী সৃকী ফকিবেব বিব।হ, 
২। দেবীব সঙ্গে পীবেব কখে'পকথন, 

৩। বাঘ ও কুমীবেব সুদ্ধ বর্ণনা, 

৪1 প্রণষাখ্যান এই কাহিনীতে যথেষ্ঠ প্রাধান্য লাভ কবেছুছ, 

&। গ্াজীব বিবহ--শ্রীকৃঞ্ণেব ব্রজ তাগেৰ ফলে ব্রক্তপুবে যে বিবহ সু 

হযেছিল-_তাব সঙ্গে তুলনীষ, 

পীব গেবা্টাদ কাব্য ব। পেডুষাব কেচ্ছ।তে বধিত জীবন-কুঁদাব 
জল অপবিত্রকবণ কাহিনীব প্রতিফল দুষ্ট হয় 

৭। পীৰ একদিল শাহ্ কাব্যেও দেখ! যাষ মন্ত্বলে প'ৰ এক সম 

ব।ঘকে ভেডাষ বপাস্তবিত কবেছেন । 

স৩। বায়-য্ল কাবা 

বাযমঙগল কাবেদব বচধিতা কৃ্চবান ₹:দেব বসস্থান ছিল চঙেশ পবগণা 
বর্লাব অন্তর্গত নিহত। নামক গ্রামে ভব ক্স তারিন অনুমান 

১২৫৬-৫৭ খুষ্ট'ব 1! কাব্য বনাব কল ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ উর রি 

লে 



২৬২ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথ! 

পুস্তক সংখ্য। পাঁচটি বলে জানা যায়। তাঁদের নাম যথাক্রমে কালিকা মঙ্গল» 

যাঁটিমঙ্গল, রায়মক্জল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল। কবি ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত ॥ 
ধর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমহুষেব পক্ষপাতী। বাস্তবতা তাব কাঁব্যেব 

অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

কৃষ্ণবাম দাঁসেব তৃতীয বচন! এই বাঁমঙ্গল কাব্য। কাব্যে আকাব 

১৪+১৫৫%। পত্রসংখ্যা ১ হতে ২৫ পর্য্যস্ভ। পুথিতে ছুই-তিনজনেব 
হস্তাক্ষর পবিলক্ষিত হয । কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় পু'খিসংখ্যা ১৭৯৮। 

এই কাব্য ছিপদী ও ত্রিপদী পষ।বে রচিত। এতে বেশ কিছু বর্ণাশুদ্ধি 

আছে। লও নএব আকৃতি একই প্রকাব। যর়ওঅ এর মধ্যেব্যবহাবের 

কোন নিষম নেই? নয ব জ শ এবওব্যবহাবেব কোন নিষম নেই । 

প্রচুর আববী (যেমন মোবাম ), ফাবসী (যেমন গীবিদ1) ও হিন্দী (যেষন 

পাগ্) শব্ষ থাক! সত্বেও বাংলা ভাষায় লিখিত কাব্যখানি সুখপাঠ্য। 

বেশ কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এতে বষেছে। 

অংক্ষিপ্ত কাহিনী 

পুষ্প দত্ত সাধু, পাটনে যাওয়া পথে সেই নৌকাব মাঝিগণে নিকট 

পীব বডর্থী গাজীব নিম্নলিখিতবপ বিববণ গুনলেন £__একবাব ধনপতি 

সওদাঁগব পাটনে যাবাব পথে পীব বডর্খা গাজীকে শ্রদ্ধা না জানিষে কেবল 

দক্ষিণ বাষেব পৃজা কবাষ গাজীব সাথী ফকিবগণ অসন্তস্ট হযে ঘটনাটি পীব 

বডখশ গাজীব গোচবে আনলেন। পীব সাহেব সব বৃত্তান্ত শুনে নিয়ে 

বুঝলেন থে সেই অঞ্চলে ভাব অধিকাৰ ক্ষন হযেছে । তিনি কষ্ট হলেন, 

'এবং দক্ষিণ বাঁয়েব নামে সৃষ্ট ঘৰ ভেঙে দিলেন। ফলে দক্ষিণ বায়েব সঙ্গে 

তাব সংঘর্ষ হযে উঠ্ল অনিবার্ধ্য। উভষ পক্ষেবই সৈন্য হ'ল বাধ-সৈন্ত। 

মানা বর্ণে, নাঁনা চেহাবাব, নানা চবিত্রেব এবং নানা! ন|মেব বাঘ তাব!। 

পীর বডখশ গাজী এবং দক্ষিণ বাষেব আহ্বানে সেই সকল বাঘ নিজ নিজ 

অধিপতিব নিকট উপস্থিত হল এবং নিজ নিজ ক্ষমতাব পবিচয দিষে যুদ্ধেব 

জন্ প্রস্তুত হ'ল । এক নির্দিষ্ট সময়ে আব হল তুমুল সংগ্রাম। রুদ্ধ আ
ঁব 

থামে না। ুদ্ধে জয়-পবাজযেব নিষ্পত্তির কোন সম্ভাবনা! নেই । এমতাবস্থাক্স 

এক মিশ্র দেবতা তাদেব উভয়েব মধ্যে এসে উপনীত হলে
ন ৮ 



বডর্খ। গাজী ২৬৩ 

অদ্ধেক' মাথাষ কাল! একভাগ চুড। টাল! 

বনমাল। ছিলিমিলী তাতে 

ধবল অর্ধেক কাষ অর্ধ নীলমেঘ প্রায় 

কোরাণ পুবাণ দুই হাঁতে। 

-অর্ধ-শ্রীকৃ্ ও অধধপীব ৫) বেশধাবী সেই পবমেশ্বব যুদ্ধবত দক্ষিণ বায় ও 

বডখন গাজীকে ঠাণ্ডা কবৃলেন। তিনি উভযেব মধ্যে সৌহার্দ্য পুনবাষ স্থাপন 
কবে দিলেন। মিটমাটেব সর্ত হ'ল, 

বড খশব মহাকার গোবে কেবামত তাষ 

হইবে লোকেব কাম ফতে 
যেখানে পীবেব নাম বাবাম মোকাম থান 

ষ্ত ফধতাঁল! নাম হতে । 

মাষা মুণ্ড এইবপ দক্ষিণ দেশেব ভূপ 

পুজ1 কবিবেক যতজন 

এখানে দক্ষিণ বায় সব ভাটা অধিকার 
হিজলীতে কালু বাষ থান! 

সর্বত্র সাহেব পীব সবে নোষাইবে শিব 
কেহ তাহে ন! কবিবে মান। ৷ 

সেই দিন হতে পীব মোবাবৰক বডখী গাজী এবং ঠাকুব দক্ষিণ বাধ 

আঠাবে। ভাটি বাজ্যেব সমান অধিক।ব হলেন। পবাজযেব গ্রানি কাঁবে। 
স্পর্ন কবৃল ন|। 

এই কাহিনী শুনে পৃজ। দিবে তবে গাজী পীবেব মোকাম থেকে সওদাগর 
ডিঙ্গ! ছাঁডলেন। 

বাধমঙ্গব কাব্যাংশেব এই কাহিনীটিতে সুলতঃ সমন্থষেব কথা প্রাধান্থা লাভ 

কবেছে। সে সমন্বষ ঈশ্বব-অভিপ্রেত। এমন গুচেক্টা সবাসবি দচর|চব 

দৃষ্ট হয না । পীব গোবাটাদ-কাব্যে পব গোবাটাদ এবং দক্ষিণ বাসের 
মধ্যে সন্ধি স্থাপন ভাটি প্রদেশে উপব উভশেব সমন অধিক!|বেব সত্ে 

সহাবস্থান প্রবতিত হযেছে । বাধ-সৈশ্গেব বিভিন্ন পরিচষ এবং তাদের 
মধ্যকীব মুদ্ধেব বিস্তুত বিববণ হাদযগ্রাহী | 

বায এবং পীবেব ছন্র হুলতঃ অধিব1ব বিশ্তাবেব ছন্দ । স্থুল দুর্টিতে হি 1 
০1 



৬৪ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা 

ও মুসলিমেব মধ্যকাৰ আপন আপন প্রভাব বিস্তাবেব প্রচেষ্টা বলে অনুভূত 
হয় ॥ উভয়েই দেব বা অল্লাহেব বলে বলীষান। উভযেবই বল বাঘ-সৈল্য 
নিষে। সমগ্র কাব্যে ম/নব ও পশু এই দুই চবিত্রেব সম।বেশ দৃষট হয । 

যৌববাজ্য পবিভ্যাগ কবে সংসাব বিবাগী হয়ে দেশদেশাস্তবে ভ্রমণকালে 
চম্পাবতীব বপলবণ্যে মুগ্ধ হওযাব পবেব কিছুদিনেব কাহিনীব সঙ্গে এব 

কোন সাদ্বশ্ত নেই। এতে প্রো বডখশ! গাজীব জীবন-চিত্র স্ব্পবিস্ফুট 
হযেছে। গোৌবমেহন সেন বচিত কাব্যেব কাহিনী এবং কলেমদ্দী গাষেন 

গীত, গাজী সাহেবেব গানে বর্ধিত কাহিনীব মধ্যে সাদৃশ্য বষেছে। গাজীব 
মাহাত্ম্য যে দক্ষিণ ব।ষেব মহ।আ্য অপেক্ষ। কোন অংশেই কম নয, আলে!চ্য 

কাব্যাংশে ত। পবিস্কুট হযেছে। অপব পক্ষে দক্ষিণ বাষ যে গাঁজীকে 
অবজ্ঞ! কবৃতে সমর্থ নন তাও এই কাহিনীতে স্পট । প্রত্যক্ষভাবে ধর্মপ্রচাব 

| ধর্মবক্ষ। বিষষক প্রশ্ন এখানে নেই। কাহিনী দৃষ্টে মনে হয এই কাব্যাংশে 

বর্ণিত দক্ষিণ বাষ এবং গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যে বধিত দক্ষিণ| দেও বা 
ববক্ষিণ বাষ একই ব্যক্তি নন। খুব সম্ভব দক্ষিণ বায় কোন ব্যক্তি বিশেষ নন 
দক্ষিণ বাঁষ অর্থাৎ দক্ষিণের বাধ আঠ|বে। ভাটি ব|জ্যেব প্রতিনিধি বিশেষ । 
এবং এই কাবণেই দক্ষিণে বংশানুক্রমিক অধিপতিগণ “দক্ষিণ-বায়” 
উপাধিতে অভিহিত হযে আস্ছেন। 

"8 1 গাজী সাঁছেবের গ।ন 

গাজী সাহেবেব গানেব বচধিত| কে তা জান। যাঁর না। উক্ত গান 

চিতা আদৌ একজন মাত্র কবি ছিলেন কিন। তাও অজ্ঞাত। বংশানুক্রমে 

গ্রমেব বিশেষতঃ মেদনমল্ল পবগণ।ব ফকিবগণ গ্রামে গ্রামে এই গান গেয়ে 

0বেন। নগেন্দ্রনথ বসু মহাশষ এই গান জনৈক কলেমদ্দী গাষেনেব নিকট 

«থেকে সংকলন কবেন। বাংল! ১৩৩৫ সালেব ৬ই শ্রাবণ তাবিখে বঙ্গীয 

স'হিত্য পবিষদেব প্রথম মাসিক অধিবেশনে উক্ত গান নগেন্্রনাথ বসু কর্তৃক 

-পণ্টিত হয। কলেমদ্দী গাষেন ছিলেন উক্ত অঞ্চলে সিতাঙ্গগু গ্রামের 

অধবাসী। তিনি মেদনমলপ পবগণাব অন্যতম জদিমাব দুর্ঘ।দ[স বারুব প্রজা । 

-সোঁকমুখে প্রচলিত এই গান তিনি গেষে বেডাতেন। 

গাজী সাহেবেব গান, মোবাবক গাজী সাহেবেব উপাখ্যান নামেও 

সরিচিত। এই সংকলিত গানেব মধ্যে ৮২৮টি পংক্তি বষেছে। গানগুলি 

5৩৩৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ পত্রিকাষ প্রথম প্রকাশিত হয । 



বডরখখা গাজী ২৬৫ 

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চব্বিশ পবগণার সাধাবণ 

অশিক্ষিত ব| অর্ধশিক্ষিত মানুষেব ব্যবহৃত চলিত ভাষাষ গাজী সাহেবের 

পাঁনগুলি বচিত। ভ্রাম্যমান ফকিবগণ আপনাঁব সুবিধামত শব্দ সংযৌজজন- 

বিষোজন কবাষ এব ভাষা অন্ুবপ বিশেষ অঞ্চলে মৌখিক ভাষায় সম্বদ্ধ 

হখেছে। কষেকটি শব্দবেব বপাস্তব কিভাবে হযেছে ত। দেখানো! হল,-- 

পরব ৮ পুর 
সিপাহী ৮ সেফাই 

আসিল ৯৮ আইল। ইত্যাদি 

ত'ছাঁড়া বেশ কিছু আববী, ফাবসী প্রভৃতি শব্ধ ব্যবহৃত হযেছে । যথা £-- 

গোছল অর্থে হস্ত-সুখাদি প্রক্ষ।লন কব।, 

চৌহদ্দি *% সীমান(, 

ভেজিল ৮ পাঠালে, 
মেব। রং আমাব, 
বোলাইয! * ডেকে নিয়ে, ইত্যাদি । 

গানিগুলি দ্বিপদী পযারে বচিত। এতে অনেক অশুদ্ধ বান।ন বষেছে। 

গাজী সাহেবেব গানেব ভাষাষ গাঁষেন ও নকলকবীব দোঁষে আধুনিক 

স্থাপ পড়লেও এর মধ্যে ইংবেজ প্রভাবে কোন নিদর্শন নেই। মুসলিমের 
বচন। হলেও ব। ম্বুসলিম গায়েনব। এই গান সর্বত্র সুব-লযতোগে গাইলেও 

এতে তেমন বিশেষ একটা উদ ভাষার ছাপ পডেনি। গোছল, সিরনী, 
হাঁজত, মুগ্সিদ, তলব, হকিকৎ, বেসবিকং, আউলে প্রভৃতি সাযান্য কয়েকটি 

শব্ধ ছাঁডাও সর্বত্র চব্বিশ পবগণাৰ স্থানীয় বাংল। ব্যবহৃত হয়েছে । এইরূপ 
গান বঙ্গেব ন।নাস্থানে হিন্দ্ব ও মুসলিম সমাজেব নান। অস্ত্যজ শ্রেণীব মধোও 
প্রচলিত জাছে। 

অংক্ষিপ্ত কাহিনী 

মোবাবক গাজী আপন পুত্র হুঃখী গাজীকে জানালেন যে তিনি ঘুটিক্লাবীতে 
একটি পুকুৰ কাটিষে তাতে মধ থেকে পানি এনে বাখ্বেন এবং এই স্থানকে 
মন্ধ। বলে প্রচার কববেন। এতে যাত্রীর। এসে পদধোঁত কববে না ; গোছল 
কবৃতে পাঁববে এবং যদি তাব! খোদাব নিকট মোনাজাত কবে তবে তাদেৰ 
মনেব আঁশ] পূর্ণ হবে। 



২৬৬ বাংল! পীব-সাহিত্যের কথা 

, মোবারক গাঁজী আঁপনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সেইবপ একটি মন্ধা' সেখানে 

নির্মাণ করালেন । 

নবাব ঢাকায় এসে খাঞজন! আদায়ের জন্য জমিদাঁবগণকে তলব কবতে 

সেবেস্তাদাবকে আদেশ দিলেন । সেবেন্তাপাব জানালেন যে, মেদনমল্ল পবগণাব 

বাজা মদন রাঁষেব নিকট তিন সনেব খাজন!1 বাকী আছে। নবাব ন্ুদ্ 
হযে মদন বায়কে হাঁতে দডি দিযে বেঁধে আনতে বললেন। বাবে! জন 

সিপাহী তিন মাস হেঁটে এসে পৌঁছালে! কলকাতার কালীঘাটে। তব! 
কালীমাতাব কাছে মাঁনত কবল যে ঘদি তারা বাজাকে বাঁজীতে সন্ধান পা 

তবে ফেরবাব পথে বিন্বপত্রে কালীমাতাকে পুঁজ। দিয়ে যাবে। অভধ্যামী 

গাজী এ কথা জানতে পেবে পুত্র দ্বঃখী গ্রাজীকে ডেকে জানালেন যে যদি 

বাজাব হাতে দডি পডে তবে কেউ যেন তাকে বাব। বলে না ভাকে। এব 

উপায়ে কথাধ গাজী জানালেন যে, বাজা তার কাছে এলে তিনি অবশ্যই 

আঁশীর্ববাদ করবেন । 

সিপাহীগণ বাজপুরীতে আসতেই চাবিদিকে সাড। পডে গেল। বাজা 

ভীত হযে মন্ত্রীর সঙ্গে পবামর্শ কবে ঘবের মধ্যে লুকালেন। পেয়াদাব! 

বাইবে হৈচৈ কবতে থাকায় বাজা শেষে দেওয়ান মহেশ থোষকে তাদের 

সামনে কথ! বলতে অনুবৌধ করলেন। মহেশ ঘোঁষ তে। চাঁকবী ছাডতে 

চায় তবু পেয়াদাদেব সামনে যেতে চায় না। অনেক অনুরোধে মহেশ 

ঘোষ তো! কালীঠাকুবেৰ নাম স্মরণ কবে তাদেব সামনে এল | সে বলল” 

বাজ! পেঁচাকুল পবগণাষ তালুকে গেছেন। জমাদাব সে কথা বিশ্বাস কবল 

ন|। তাকে টাপা গাছে বেঁধে খুব প্রহাব কবল ॥ সেই প্রহাবে মহেশ ঘোষ 

স্বতপ্রায় হল। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী মহাশয় বাজার নিকট থেকে আটাশ টাকা 

নিষে মোবাবক গাজীৰ নাম স্মবণ কবে পেয়াদাগণকে ঘুষ দিলেন এবং তাৰ 

বদলে দশ দিনের সমষ পেলেন। মন্ত্রী এবাব স্বৃতপ্রায় মহেশ ঘোষকে বাঁজাৰ 

নিকট আনলেন এবং গ্রাজীব স্মবণ কৰে অনেক চিকিৎসা-শুজ্বয! ছাব! তাকে 

ধাচালেন। স্তগ্রাষ মহেশ শেষ পর্যন্ত অসাধাবণ উপাষে জীবন ফিবে 

পাওয়ায় বাজ! বিস্মিত হলেন। তখন সে বহস্ত উদ্ঘাটন কবে মন্ত্রী বল্লেন” 

মন্ত্র-তন্ত্র নহে, গাজী সাহেবেব গান ॥ 

মহাবাজ মদন বাধ তখন মন্ত্রী মহাশষেব নিকট মোবাবক গাজীব বিশু: 

বিববপ নিলেন তিনি বিশ্ম িমুদধ হয়ে ফুস-শিবনি সংগ্রহ কৰে শিব 



বডরখ! গাজী ২৬৭ 

হাঁডি ভক্তিভবে নিজ মন্তকে বহন কবে সোনাবপুৰ থেকে ঘুটারির বনে এসে 
উপস্থিত হলেন। 

অন্ত্ধ্যামী গাজী, বাজার আঁগমন বিষষ জেনে পীচ বছরের বাঁদকরূপে 

ছে়া-গুনেব চট গায়ে দিয়ে পথে বসে ধৃলা-বালি মাখতে লাগলেন 

তরী মহাশয়েব পবামর্শে উক্ত বালকেব স্ববপ জেনে রাজা! মদন
 রায় 

গ্রাজীর চবণ ধবে কাদতে লাগলেন। বালক গাজী সাস্তবনা-বাঁক্যে বাছাকে 

আশ্বস্ত কবে তব পুকুবে খানিক মাটি কাটতে বললেন। 

গাজীর নির্দেশমতন তিন কোপ মাটি কোদাল দিষে কাটতেই বাঁজার 

পবণেব কাপড খুলে গেল। কাপড খুলে যাওয়াঁৰ ঘটনায় গাজী মন্তব্য করলেন 

ষে তার জমিদারী মাত্র তিন পুকষ থাকবে । বাজা অপবাধ মার্জন৷ প্রার্থনা 

করলেন। তখন গাজী সেই বাজার পোস্ত-পৃত্রের সাহায্যে জমিদারী রক্ষা 

হবে বলে শান্ত করলেন। সর্ববশেষে বাজা ঢাকা থেকে আগ্গত সেফাইদের 

কথা জানিয়ে বিপদ উদ্ধারের প্রার্থন! জানালে গ্রাজী বলেন; 

শমনের ভয় আদি নাহিক বহিবে । 
দবওয়াজাতে যাঁব। মাত্র সেলাম কবিবে 1 

তোমাব সঙ্গেতে যাবে চাকব হইয়। | 

মোকদ্দমা ফতে হবে ঢাকাতে গিয়া! ॥ 

শুভ মঙ্গলবাঁব যাত্রাব দিন স্থিব হল। গাজী তীকে শুক্রবাব বাত্রে উদ্ধাব 

কববেন। বাজা বললেন,_ 

সাত খাশী দিষে তব নামে হাজত দিব ! 

গনি-বাইন্ ডেকে তব গান কবাইব ॥ 

গাজীব আশীর্বাদ নিষে বাজা বাঁডীতে ফিবলেন। জমাদার কষ্ট হল। 
বাজ। স্মরণ কবলেন গ্বাজীব নাম। তখন সেফাইগণ অজ্ঞান হযে (কাঁঠেব 

পুতুলেব ম্যায় ) ্লীভিযে বইল | পবিচষ পেষে জমাঁদাব তখন মদন বাষকে 

মহাঁবাঁজ বলে সেলাম কবল। শেষে মহাবাজেব প্র]র্থনা গাজীব দয়া 

সেপাইগণ জ্বান ফিবে পেল। 

বাজা এবাব নবাব সাক্ষাঁতেব জন্য ষাত্র! কবলেন। বিভিন্ন স্থান অতিক্রম 

করে তিন মাঁস পৰে তিনি ঢাঁকায় পৌঁছিলেন। 



৬৮ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথা 

বাত্রি দুই প্রহবে গ।জী সাহেব পুত্র ছুঃখী গ।জীকে কুশ। ঘাঁস অনতে 
বলগলেন। ছুঃরথী গাজী কৃশ। ঘাস আ'নলেন। কুশ। ধা নিষে ভরমবেব ঝাপ 
ধবে গাজী জাখিব পলকে ঢাকা শহবে উপনীত হলেন। 

নবাব নিপ্রিত অধহথাষ শুনলেন--মদন বায় দরবাবে এলে যেন তাকে সাব 
অভ্যর্থন| জানানে| হয । একথা গুনে নবাব কেঁদে ফেললেন। তিনি গাঁজীকে 
আর দেখতে পেলেন ন।। গাজী ভ্রমর-ঝপে নবাবেৰ দপ্তবখ।নায় গিয়ে বকেষা! 
তিন লক্ষ তিন হাজাব টীকাব অঙ্ক ডাইনে থেকে বামে ফেলে তৎক্ষণাৎ ফিবে 
এলেন হুটিধাবী আব্তানায় এবং 'অন্' কৰে আঁপন|ব ধডে প্রবেশ কবলেন। 

পবেব দিন নবাবেব লে।কজন সাদবে বাজাকে দববাবে নিষে গেলেন। 
দপ্তরে দপ্তব আন| হল। নবাব তথন বাঁজাকে বেশরিকেব পানর! কবে দিলেন। 
“সেখন থেকে অনতি বিলম্বে র'জ| বিদাষ নিলেন। 

করেদখানাব প।শ দিষে যাওয়াব কালে কষেদগ্ণ বাজাব নিকট তাদের 
সুতিব ব্যবস্থা কবা'ব অন্ুবে!ধ জানাল । বাজ। সম্মতি নিলেন নবাবেৰ কাছ 
খেকে এবং নিজে কষেদখানাষ প্রবেশ কবলেন তাদেব মুক্তিব জন্ত। বন্দী 
বাবতৃঞ্াব পাষেব বেডী কাটতে তাকে আভাই ঘন্টা কষেদখানায় থাকতে 
হল। তারপৰ তিনি গাঁজীকে ম্মবণ কবে প্রত্যাবর্তন কবলেন। 

বাজ! মদন বাব পান্কী করে দুই সপ্তাহ পবে কলকাতাঁষ এসে পৌছুলেন। 

কযেদীগণ-গ্রদত্ত পীবেব হাজত বাবদ এক হাঁজাৰ টাঁকাব মিঠাই কিনে 
তিনি একশত এক ভাব মুটেব গ্বন্ধে দিখে সোনাবপুবে এলেন। গোঁডদহে এসে 
সাতট। খাশী কিনলেন এবং সব নিষে গার্জীব সম্মুখে এসে গলবন্ত্ে অর্গপ 
কবলেন। গাজী সাহেব খুশী হযে বাজাকে আশীর্বাদ কখলেন। আঁডাই 

হাল! কীচ1 বেনাব সাহায্যে খাশীব মাংস বান্না কবে হাজত দেওয1 হল। 

গাজী সাহেব একটি মসজিদ নির্মাণ কব।ব জন্য বাজাকে স্বান দেখিষে দিলেন। 

র।জ। শুধু বিপদকালে গ্রাজীব চবণ পাওযাব প্রার্থন৷ জানালেন। গাজী 
বললেন- কোন চিন্ত। নেই। বাজ! তখন সেলাম কবে ভাপন ভবনে চলে 

গেলেন। 

গাজী সাহেবেৰ মাহা প্রচ!বই এই কাব্যাংশের মূল উদ্দেন্ত। এটি খণ্ড 
কাব্য! গাজীব সম্পূর্ণ জীবন কথা এতে নেই। কালু-চম্পাবতী রে 

খাদ পড়েছে । বাষমঞ্ল কাব্যেব অংশ বিশেষ এবং গোৌবমোহন সেন 
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জীবনী গ্রন্থেব অংশ বিশেষেব সঙ্গে এই কাহিনীব সাদৃশ্য আছে। পীব 

একদিল শাহ্ কাব্যে বনিত পীবেব শিশুবপ ধাবণ বিববণেব সঙ্গে এব মিল 

দৃষ্ট হয়। 
বাজস্ব আদ!যেব জন্য কিৰপ জুলুম কব! হত তব বিববণ এই কাব্যাংণে 

আছে। অলোকিক শক্তিতে মেদননল্প থেকে চক্ষে নিমেষে ঢাকাষ উপস্থিত 

হওযাব গল্প তখনকাব দিনে সাধাবণ মানুষেব নিকট অবিশ্বাষ্য ছিল না বলে 

মনে হয়৷ 

গাজী সাহ্বেব গানে বর্ণিত চবিত্রাবলী অনেকখানি বাস্তব! ধান 

চবিত্র মদন ও বায় গাজী সাহেব। তাছাড! মন্ত্রী, নব(ব, দেওয়খন প্রভৃতিব 

চবিত্র পাঠকেব মনে বেখাঁপাত কবে 

৫। কানু-গাজী 

কালু-গাজী-চম্পাবতীব কাহিনী-ভিতিক একখানি নাটকেব পুঁথি সন্প্রতি 
পাওষ1 গেছে । নাট্যকাবেব নাম কোথাও লিখিত নেই। কোন ভণিতা 

ব। মুখবন্ধ ব| ভূমিক! ব| কুশী-লব পবিচিতি নেই। পুথিখানি আমি উত্তব 
চব্বিশ পবগণ। জেলাব বসিবহাট মহকুমাষ স্ববূপনগব থানাধীন তবণীপুব 

নামক গ্রামেব অধিবাসী মোহাম্মদ আতিয।ব রহম[নেব বাড়ী থেকে পেষেছি। 

জনাব আতিষাৰ বহমান বলেন ষে পুথিখানি তাব পিত। মবন্থম জেহেব আলি 
পাডের লেখা । পুথিখানিৰ কভাব পৃষ্ঠায় ইংবেজীতে যা লেখা আছে তা 
খুবই অস্প্ট । লেখ| আছে 13801087000. “উক্ত হাচামউদ্দিন এব পব 

যা লেখা আছে ত| পাঠসাধ্য নব। পুথিখানি জেহের আলি পাড সাহ্বেষ 
লেখা নয় বলে আম।ব ধাঁবণা। কাঁবণ__ 

১। জেহের আলি পাড সাহেব তবশীপুব প্রাথমিক বিদ্যালযেব শিক্ষক 
ছিলেন এবং তিনি নাকি “নম্লাল” পাশ ছিলেন। এ হেন ব্যক্তি 

পক্ষে মাবাত্মক বকমেব বানান ভ্বুন এই নাটকে তি তববি থাকৃতে 
পাবে না। 

২। জেহেব আলি পাভ সাহেব ছিলেন “এজিদ বধ” নাটকের বচয়িত! 
এবং উক্ত নাটকেব পবিচালক । তাঁব ন।টক বসিবহাট উত্তবাঞ্চলে 
অসাধাবণ অভিনষ সাফল্যে এতিহাসিক খ্য/তি অর্জন কবেছে। তাৰ 
পক্ষে অঙ্ক ও দৃশ্য নির্দেশনাষ সাধারণ ত্রুটি থাকতে পাবে না । 
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অতএব কালু-গাজী নাটকেব বচধিতাকে হাছাষ-উদ্দীন সহেব বলে গ্রে 
কবতে পারা বায় । 

পুথিখানির পৃষ্ঠাসংখ্য। চৌধ্রি। ষষ্ঠ অংক কিন্তু নাটকখামি দৃশ্যবিহীন। পুধিটি মনে হয অসম্পূর্ণ । এতে চৌঁদ্দট গীত আছে, আছে স্গতোক্তি। 
বদব, খোষ।জ, জল্লাদ, শিব, গঙ্গ প্রভৃতি অতিবিক্ত চবিত্র নাট্যকাঁৰ 

সংঘূক্ত কবেছেন। পবীগণেব নাঁমকবণে যথা,-_নীলাম্ববী, পক্ষরাজ, যমবদ 
প্রভৃতি লক্ষ্যনীয বৈশিষ্ট্য । গাজী ও চম্প।বতীৰ মিলন কাহিনীই এই নাটকের 
মুল প্রতিপাদ্য ৷ 

গ্রাম!ঞচলে যাত্রাব আসবে সাধাবণ মানুষ আনন্দলভ কবেন। আলোট্য 
ন1টকখানি সেই উদ্দেখ্যটুকু সফল কবতে সমর্থ বটে । নাটকথানি সম্পূর্ণপে 
হিন্দ্-মুলমানেব সহ।বস্থান ভাবনার উপযোগী । 

নাটকথানি বচনাব তাবিখ নির্ণয় কবা যাষ না। জেহেব আলি পাঁডের 
ম্ৃত্যুকালি ১৩৬২ বাংল! সাল! অতএব তীর সমসমাঁধিক কালে বচিত বলে 
ধবলে এই নাটকোর বচনাকাল বিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধের পূর্বে “হতেই 
পাবে ন!। 

৬। গাঁজী-কালু-চম্পাঁবতী 

মোছানেফ গোলাম খষবব ও আবদুব বহিম সাহেব বিবচিত ৭৮ পৃষ্ঠা 
একখানি কাব্য পাওষা যয । কাব্যখানি সন ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত । 

গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য । শ্রীবুক্ত বিন ঘোষেব কাছে তাৰ একটি কপি আছে। 

গজী-কালু-চম্পাঁবতী ক[ব্যেব বচযিত! আবহ্ব বহি সাহেব এবং এই 
কাব্যেব অন্ততম বচযিত! আবন্নব বহিম স।হেব একই ব্যক্তি বলে অনুমিত হয । 

আবদুব বহিম সাহেবের কাব্যেব প্রকাশকাল ১৩৭৪ সাল ! এব পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২1 
পববর্তাকাঁলে তাঁর পরিমার্জন ও পবিবদ্ধন হওষ! খুব স্বাভাবিক। এব 
পক্ষে কাব্যছষেব প্রথম ছুই পংক্তি লক্ষণীয় £-- 

প্রথম কাব্য (প্রকাশ ১৩৪৫) £ প্রথমে প্রণাম কবি প্রভু কবতব ॥ 

আকাশ পতাঁল আদি সৃঙ্ন যাহাবি * 

দ্বিতীয় কাব্য (প্রকাশ ১৩৭৪) £ প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নির্জন 1 

শপ এ তিন ভবনে যত তাহাব কজন * 
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খুব সম্ভবতঃ প্রকাশকগ্ণণ ব্যবসাষেব প্রযোজনে ইচ্ছামত প্রোথিতষশ! 
্রন্থকাবেব নাম ব্যবহাব করেছেন এবং কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি কবেছেন। 

4 হুজরভ গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ, সাহেবের 

জীবন চরিতাখ্যান 

“হজবত গ্রাজী সৈষদ মোবারক আলি শাহ সাহেবেব জীবন চবিতাখ্যান” 

নামক গ্রন্থেব বচষিত। গোঁবমোহন সেন মহাশষ বাঁংল। ১৩০০ সালেব চৈত্র 

ম।সে €&নং মদন দত্ত লেন, বহুবাজাব, কঙগিকাতাব আঁপনাব বাঁডীতে 

* জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁব পিতাব নাম সিদ্ধেশ্বব সেন। গোঁবমোহন সেন ছিলেন 
ধর্মপবায়ণ, ছিলেন অত্যন্ত সবল প্রকৃতিব। ব্যবসায়-জনিত ব্যাপাবে বঞ্চনাঁ- 

লাভেব ফলে তিনি তীব্র মানসিক অশান্তি-সাগবে নিমজ্জিত হন। আশাহত 

হৃদয় নিবে অবশেষে তিনি এক পরম শুভক্ষণে ঘুটিযাঁবী শবীফেব পীব মোবাবক 

বডখন। গাজীব সমাধি ব1 দবগাহ্-স্থাঁনে এসে উপনীত হন এবং সেখানক1ব 

পবিবেশ তথা গাজী সাহেবেব মাহাত্বয-কথায় অভিভূত হযে এক নির্মল সাত্বন! 
খুঁজে পান। সেই সময় থেকে শেষ জীবন পর্ধ্যস্ত তিনি প্রতিদিন কলকাতা। 
থেকে ঘুটিয়াবী শবীফে পীব মোবাঁবক বডর্খ! গাঁজীব দবগাঁহে ভক্তি নিবেদন 

কবতে আঁসতেন। এমনকি তব পুত্রেব বিবাহে দিনেও এ নিয়মে ব্যতিক্রম 
হযনি। দবগাহে বসে তিনি স্ববচিত গান এমন তন্ময় হযে করতেন যে তাৰ 

ঘুই গণ্ড বেষে অঝোবে অশ্রুধাব! নামত। বনু ভক্ত তাব সেই গান মুগ্ধ হযে 
শুনে ভক্তি-প্রণতঃ হতেন। 

“হজবত গাজী সৈষদ মোৌবাবক আলি শাহ্ সাহেবেব জীবন চবিতাখ্যান” 

নামক পুস্তিকা ছাড!1 তিনি অন্য কোন পুস্তিকা প্রকাশ কবেছিলেন বলে 
জান! যাষ ন।1 প্রথম জীবন থেকেই তিনি সঙ্গীত বসিক ছিলেন। স্বনামধন্য 

আবছছল আজিজ খাঁ! ছিলেন তাব সঙ্গীত-গুক। গুকব কাছে তিনি গাজী 

সাহেবেব গান শুনতেন। পববর্তাকালে সঙ্গীত-গুক আবছুল আজিজ খা, শিশ্ত 
গোৌঁবমোহন সেনেব নিকট গাজী-ভক্ত হিসাবে শিল্তত্ব গ্রহণ কবেন। সাতবট্ট্র 
বছব বযসে ইংবেজী ১১৬৫ শ্রীষ্টাব্দেব ২৪শে ফাল্ভন তারিখে এই মহাপুকষ 

দেহত্যাগ কবেন। তিনি সাত পুত্র ও পাঁচ কন্যা বেখে যান। ঘুটিযাবী 
শবীফেব গাজী সাহেবেব দবগাঁহেব সম্নিকটস্থ স্দেবী নিকেতনেব সৃসজ্জিত 
বাগান বাটীতে তিনি সমাধিস্থ হন। পববর্তীকালে তিনিও পীবেব পর্ধ্যাযে 
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নীত হষেছেন বলে অনেকেব ধাবণ।।  তীৰ সমাধিব উপব ইফটক-নিখিত 
একটি স্বুবম্য স্থৃতি-সৌধ নির্সিত হয়েছে । 

তাৰ পুত্র গাজীভক্ত শ্রীনিমাইটাঁদ দেন মহাশয় ভাব পিতাব সমাধি বা, 
দবগাহ্-স্থানেব বর্তমান তত্বাবধায়ক। 

গৌঁবযোহন সেন বিবচিত গ্রস্থেব ছিতীব সংস্কবণেব একখানি আমাৰ 
হস্তগত হযেছে। এব পৃষ্ঠাসংখ্যা পঞ্চাশ। আকৃতি ৭৯০১৫৪%। 
দ্বিতীষ সংস্কবণেব প্রকব1শ কাল বাংল! ১৩৬৮ সালেব ১৭ই শ্রাবণ। হাজী 
শেখ মহম্মদ ইয়াৰ আলী, সাকিম ঘোডাদহ, জেল! হাঁওডা কর্তৃক ভাষাত্তবিত 

পবিবজিত ও সন্নিবেশিত । পুস্তকটব প্রথম সংস্কবশেব তাবিখ জান! যার নি। 
এটি মুদ্রিত পুস্তক । তাব মাঁঝাবি কভাঁব পেজ আছে। পুস্তকেব চাবিটি অঙ্গ 
যথ|ক্রমে-_ 

১। নিবেদন বা ভূমিকা, 
২1 ধন্য গাঁজীব আস্তান। বা বন্দনা গীতি, 

৩। কেচ্ছ। এবং 

৪। সমাপ্তি সংগীত । 

কেচ্ছাব মধ্যে আটটি শিবোনামা আছে। যথা ,_ 

১1 মন্দিবাষেব (মহেন্দ্র বায়ে *) জমিদাবী ও মোবাবক গ।জীব 

বন্দী হওয়াব বযাঁন, 

২1 মোবাবক গ্রাজীব নাবাষণপুব গ্রামে যাত্রা, 
৩। মোবাবকেব স।পুব যাত্রা 
৪। মোঁবাঁবকেব ঘুটাবি গ্র।মে যাত্রা, 

&। বাঁজা মদন বায়েব তলবে সিপাহী আগমন, 

৬। পীবপুকুবে বাঁজা মদন বায়েব মাটি কাটা, 

৭। মদন বাষেব আভাই ঘণ্টা জেলবাস ও 

৮। ছুঃখী দেওযাঁনেব সম্ভানাদি হওযাঁব বযান। 

সবশুদ্ধ '্াঁচটি গান ও ষোলটি কবিতাব মধ্যে কেবল কেচ্ছা! অংশেই 

চাঁবটি গান ও পনেবোটি কবিত। আছে। তাছাডা এই পুস্তকে অছে আবো 

চারখানি ছবি (আলোক চিত্র)! চিত্রগুলি যথাক্রমে $-- 

১। গাজী বাঁবাব দববাঁব, 

২। নারারণপুবে গাজী বাবাব হোজ্বা, 
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৩। সাহপুবেব সেই শুষ্ক শেওভ| গাছ যাঁব তলাষ গাজী পীব আসন করবার 

পব গাছটি আবাব বেঁচে ওঠে, এবং 

৪1 পীব পুকুবে যাত্রীব! শিবনী ভাসিষে বসে আছেন। 

্রন্থখানি সাধু ভাষাষ বচিত। দীর্ঘ বাক্য ব্যবহাবে দক্ষতার 

অভাব থাকাঁষ অনেক স্থলে ভাবে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হয নি। গ্রস্থেব ভাষা 

আধুনিক । ইসলামি ভাবাদর্শে বু আববী, উর্দু হিন্দী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত 
হৃষেছে। বানানে অনেক স্থলে অশুদ্ধি আছে। গান ও কবিতাগুলি বিভিন্ন 

ছন্দে, যথ। ,__কোথাঁও দ্বিপদী কোথাও ভ্রিপদী পযাঁবে বচিত। বিশেষ 

বিশেষ অংশ বেখাঙ্কিত বযেছে। কবিতাব পংক্তিগুলিব মধ্যকাব সর্বত্র, 

অন্ষবেব সংখ্যাগত সমতা বক্ষিত হয নি। 

সংক্ষিপ্ত কাহিনী 

কোন এক সময দিল্লীতে চন্দন শাহ নামক জনৈক বাদশাহ রাজত্ব 
কবতেন। তব সমযে একবাব বর্গীদেব উৎপাত দেখ! দের । বাদশাহ তৎক্ষণা% 
উজীবকে ডেকে বর্গীদেব তাঁভাবাব নির্দেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে উ্জীর, 
চললেন শিবিব অভিমুখে । পথিমধ্যে সাক্ষাত হল এক বৃদ্ধ ফকিবেব সাথে । 
ফকিব জানালেন, বাঁদশাহ যেন বাদে সঙ্গে যুদ্ধে লিগু ন৷ হন। ক।রণ 

তাব বাজত্বেব মেযাঁদ উত্তীর্ণ হযেছে । উজীব ফিবে এসে ঘটনাটি বাদশাহকে 
জানালেন। বাদ্শাহ ক্রুদ্ধ হযে উজীবকে লাঞ্ছনা কবলেন। উজীব অগত্যা; 

সেনাপতিব সঙ্গে যোগাযোগ কবৃলেন । শেষ পধ্যত্ত মুদ্ধ আবস্ভ হল, কিন্ত 

অতি অল্প সমযেব মধ্যে বাদশাহেব অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হল। বাদশাহ 

ব্যাপক সৈন্য ধ্বংসেব সংবাদ পেষে অচৈতন্য হলেন এবং স্বপ্পে সেই ফকিরের 

সতর্কবাণী পুনবাষ শুনতে পেলেন। এবাবে ফকিবেব পবামর্শ শিরো ধার্য 
কবে মিষা-বিবি অর্থাং সেই বাদশাহ ও বেগন দু'জনেই চলে এলেন ঢ!কাব এক 
মোমিনেব বাডীতে । মোমিন তাদেবকে সাদব অভ্যর্থন। ভানালেন। বিছুদিন- 
পব সেই মোমিন তাদেবকে সঙ্গে নিষে স্থানীষ ব|দশাহেব নিকট সচন্ত ঘটন! 
জানালেন। বাদণাহ্ও সানন্দে বেলে-আাঁদমপুবেব জ্গলেব পারা দিষে দিলেন 
চন্দন শাহ্কে। চন্দন শাহ্ বেলে-আদমপুবেৰ পাট; পেষে এসে উপহিত হলেন 
সেখানকাব বাবন মোলাব (বাবুব আলি মোল।) বাড়িতে । নিজেব পবিচয় 

দিতেই আনন্দিত হলেন বাবন মোল্লা! তখন ব'বন যোল।, চন্দন শতকে 
"১৮ 
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'জমিদাবী বালাখানাযর় বসিয়ে নিজে উজিবেব কাধ্যভাব গ্রহণ 

-কব্লেন। 

বেশ কিছুকাল পবে সেই ফকিব এলেন চন্দন শাহেব খবৰ নিতে। 

খকোন সন্তান না হওয়াব কাবণে চন্দন শাহ্বে দুঃ্ঃখেব কথা তিনি অবগত 

হলেন। মনোবেদন| দূৰ করাব উদ্দেশ্তে তাকে একটি ফুল দিষে ফকিব 
বিদায় নিলেন। সেই ফুলের ত্রাণ নেওয়ায় বিবিব সম্ভান লাভ সম্ভব হল। 
€সেই সন্তানই হলেন মেবারক গাজী । 

মোবাবক গাজী পঞ্চম বছবে মক্তবে গেলেন। যথা সময়েব মধ্যে তাব 

শিক্ষালাভ সমাপ্ত হল। পিতা চন্দন শাহ জমিদারী ভার মোবাবক গ্রাজীকে 
বদিষে জঙ্গলে এক কদন্ব গাছেব তলায় বসে আল্লাব জেকেব আবস্ত কবুলেন। 

অল্প সমষেব মধ্যে চন্দন শাহের স্ৃত্যু হল। কদন্ব গাছ তলাষ তাঁব দফন 

কবা হল। মোবারক গাজী সেখানে প্রতিদিন জিয়ারত কবন্তেন এবং 

'যোগ্াসনে বসতেন। সেই ফকিব আবাঁব এসে মোঁবাবক গাজীকে ফকিব 
হুওয়াব উপদেশ দিলেন। গাজী তাব শিশ্তত্ব গ্রহণ কবে সংসাব-বন্ধন থেকে 

যুক্ত হওয়া'ব ইচ্ছ। প্রকাশ কবলেন। তাকে সংসাবে ধবে বাখাব জন্য বাঁবন 
'মোল্প। বিবাহ দিলেন গাঁজীকে । ছুঃখী গাজী ও মেহেব গাজী নামে তাব 
দুই পুত্রও হল। তবুও মোবাবক গাজী আস্তে আন্তে সংসাবেব কথা এক 

প্রকার ভুলে গেলেন। 

ঘোলা নামক স্থানেব রাজা মন্দিব (মহেন্দ্র *) বাষেব দববাবে সাঁডে 

“তিন বছরের খাজনা বাকী পড়ায় মোবাঁবক গাঁজীকে কাবাকদ্ধ হতে হুল। 

“গাজী ম্মবণ কবৃলেন পীব মহিউদ্দীনকে মেঈনুদ্দীন *) পীব মহিউদ্দীন অবিলম্বে 

গাজীকে কারাগাৰ থেকে উদ্ধাৰ কবে বেলেব জঙ্গলেব কদন্ব গাছে তলে নিয়ে 

গেলেন । সেই বাতে কাবাগার দগ্ধ হল ! বাজা মন্দিব বায সিপাহীগণকে 
গাজীব অস্থিগুলি .কবব দিতে নির্দেশ দিলেন। সিপাহীগণ গাজীব 

"পলায়ন সংবাদ দিল। বাজ ক্রুদ্ধ হযে গাজীকে পাকভাঁও করতে হুকুম 

জারী কবলেন। সিপাহীবা জঙ্গলে ছুটি সাদা বাথ কর্তৃক গাজীব মাথাব ছট 

নআংলাতে আছ্গুলের সাহায্যে বিলি দিতে) দেখে ভীত হয়ে সে সংবাদও বাছ- 

সমীপে নিবেদন কব্ল। রাজা স্বষং এসে সে দৃশ্য দেখে স্তভিত হলেন। তিনি 
পগ্রাজীব পায়ে ধবে ক্ষমা প্রার্থন। কবলেন। গ্রাজী কিছু প্রসন্ন হলেন। রাজা 
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জমিব লাখেবাজ পাট লিখে দিলেন গাজীব পুত্র দুঃখী গঁজীব নামে? 

€শেষ পধ্যন্ত গাজী বাঘেব ভষ দেখিষে বাজ। মন্দিব বাষকে সেখান থেকে 

বিতাডিত কবলেন। 

অন্য একদিন মোবাবক গাজী এক অজ্ঞাতজনেব গ্াষেবী আওষাঁজ 

শুন্লেন,_“হে গাজী! এখানে থাকৃলে তোমাব জাঁহিব হবে ন1। তুখি 

অপর পৃথিবীতে যাঁও |” 

গাজী অবিলম্বে সাদ। বাঘ দুটিকে সঙ্গে নিষে মকা অভিমুখে যাঁজ! 

কবলেন। পথিমধ্যে দেখ। হল দেবাদিদেব মহাদেবের সাথে । মহাঁদেবকে 

প্রন্ন করে তিনি অপর1 পৃথিবীব সন্ধান পেলেন ন|1 তখন তিনি সেখান 

«থেকে মহাদেবের পবামর্শে দূর্গ। মাতার কাছে গেলেন। দুর্গ! মাতার 
পবামর্শ পেয়ে এবার তিনি সেখান থেকে গেলেন বসাঁসাকিনেব পাঁগল 
“পীবেব নিকট অপব পৃথিবীব সন্ধান নিতে। পাগল পীব, গাজীকে - 

পাইকছাটির দিকে যেতে বল্লেন। পথিমধ্যে পঞ্ঝব! নাঁমক গ্রামের এক 
বিখ্যাত আলেম তাঁকে আপন বাডীতে নিয়ে গেলেন! সেখানে গাজী 

অনেক উপদেশ গ্রহণ কবে পাইকহা'টির হেল। খশ। নামক জমিদাবেব বাঁডীতে 
এসে কিছু আহাধ্য চাইলেন । হেল! খখ। তাকে সাদবে দুধ-ভাত খাঁওয়ালেন 

এবং যাতে অপব। পৃধিবীব সন্ধান পান এমন আশীর্বাদ কবলেন। মোবাঁবক 

গ্রীজী সেখান থেকে এলেন বিদ্যাধবী নদীব তীবে। খেষ। ঘাটে পাটনী 

মটুক, কপর্দকহীন গাঁজীকে পাৰ কবতে অস্বীকার কবল। গাজী, বদবসা 
পীবেব সহাষতায় নদী পাঁব হলেন। তবুও মট্ুক পাবেব কডি চাইল। 
গাঁজি তখন পুত্র ু ঃখী সে কডি মিটিষে যাবে বলে প্রস্থান কবলেন। তিনি 

এবাৰ এলেন নাবাষণপুরে । সেখানে মন্দিবেব পুবোহিতেব পড়ী নিখেশজ 

হয়েছিলেন পৃবোৌহিত শবগাপন্ন হলেন গাঁজীব নিকট । গাজী স্দষ হযে 
ত্রান্মণীকে গৃহে ফেবাবাব ব্যবস্থী কবে চলে গেলেন “তাবাহেদে 

পুকুরে ধাবে ॥ সেখানে সেওড। গাছ তলাষ আন্তানা৷ নিলেন। 

“সেখানে কেবল ত্রীক্ষণেব বাঁস। ব্রাহ্ষণেব গ্রামে মুসনমান ! গ্রামেব 

জমিদাব বাম চাঁটুজ্জেব মাঁতাৰ অনুবোধে ফকিবকে অগ্থাত্র যেতে 
বলা হল। ফকিব গাজী ক্ষ্ধ হষে অন্যত্র গেজেন। বাম চাটুজ্জেব পত্ী 
জ্ীঘিতে জল আনতে গিষে আর ফিবে এলেন না! ঘটনাব কাবণ জেলে বাম 

চাটুজ্জেব বৃদ্ধা মাতা ফকিরেব নিকট ক্ষমা চাইলেন। গাজীর প্রস্তাব 



২৭৬ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথা 

অনুযায়ী বড় পীব সাহেবকে জোডা খাসি হাজত দিবার প্রতিজ্ঞা কবলে তবেই 
পুত্রবধূ ঘবে ফিবে আসতে পাঁবলেন। কিন্ত খাসির বদলে মোরগ হাঁজত- 
দেওয়ায় গাজী বল্লেন, __'এ জনমে যাবে না নারায়ণপুরে বাঘেব ভয় 1 

“অবশেষে মোল্ল! পাড়ায় গিয়ে রামবাবু ডেকে আনলেন কাছিম নক্ষবকে 

এবং মোবগেব হাঁজত দিলেন। গাজী তাদেবকে সুখে থাকাব আশীর্বাদ 

করলেন। 

' পরে একদিন হঠাৎ কি ভেবে গাজী, দেবী নাবায়নীব মন্দিবে গিষে দেবীব 
নিকট 'অপর! পৃথিবীর' সন্ধান জানতে চাইলেন। নাবায়পী তাকে গোমাংস 
গ্রহণ কবতে নিষেধ কবে কুবাঁলী নামক স্থানের এক মর1 সেওডা গাঁছেব তলায় 

আসন নিতে বললেন। গাজী সেখানে আসন নিলে কষেকদিনেব মধ্যে মব| 

সেওডা গ্রাছ জীবিত হয়ে ওঠে এবং তাতে কদন্ব ফুল ফোটে। এই অদ্ভুত: 

দৃম্ত দেখে গ্রামবাসী সেই' ফকিবকে অসামান্য ব্যক্তি বলে বুঝতে পাবে। 

তাঁবা গ্রাজীব নিকট থেকে নানা'প্রকাবে উপকাব পেলে সে ধাবণা দৃচমুল 

হয়| 

মোবাবক গাজী তীঁব বাঘ দুটিকে দিনে ভেভাষ বপাশ্তরিত কবে বাখতেন। 

কয়েকজন লোভী ব্যক্তি তাদেবকে গাজীব নিকট থেকে চেয়ে নিষে যায । 

দিনে ভাবা ভেভা থাকৃত কিন্তু াত্রে হত বাঘ। বাত্রে সেই বাঘ দুটি 

নিজমৃতি ধাবণ কবাষ তাবা ভেঙা দুটিকে সকালে গাজীকে ফিরিয়ে দিল। 

- গ্রামবাসীগণ পানীয জলেব অভাঁষে একটা পুকৃব খনন কবাবাব জন্য 

গাজীকে 'আবেদন জাঁনালেন। গাজী মাত্র দেড শত কোবাদাব আনাতে 

বললেন। কোবাদাব এল॥ পুকুরেব স্থান নির্দিষ্ট ।হল। পুকুব কাটাও 

হল। পবে গাজী কর্তৃক আহত হয়ে কোবাদাবগণ কিছু খাবাব খেতে 

বসল । মাত্র ছুই মালসাব “খানা” বা খাদ্যত্রব্যও তারা খেষে শেষ 

কবতে পাবল ন|,_গামছাষ 'বেঁধে বাঁডী নিষে গেল। পবর্দিন নিত 

, ছুই পুকুব দেখে সকলে আনন্দে নাচতে লাগল | ' 

এই প্রা বালা সাজা নানিরী লরি করিম 

৫০০০, টকা পাওষাব ব্যাপাব নিষে 'গাঁজীব সঙ্গে তাদের মনোমালিন্ 

ঘটল । . একদিন জঙ্গলে বাঘে বামাব কান ছিডে নিষে গেল। সে ফিবে এসে 

৩গ্লাজীব পা ধরল জভিষে । গাজী তাঁব কানে হাত বুলিষে কাট। কান জোঙা 



বডরখ! গাজী ২৭৭ 

জাগিয়ে দিলেন! এবাব সে প্রতিদিন গাঁজীকে 'নাস্ত (ছুধ ও ফল) দিবার 

প্রতিজ্ঞ। কবে চলে গেল । 

সেই বাত্রে গাজী শুনলেন গ্রাষেবী আওয়াজ--”এই বনে আগুন লাগাও । 

ধসে আগুন যেখানে নিভবে সেখানেই 'অপব। পৃথিবীর" সন্ধান পাবে ৮, সেই 

কথা মত আগুন লাগানে! হল! আগুন এসে নিভূল ঘুটিগাবী গ্রামে । গাঁজী 

বসেখানে বিদ্যাধরী নদীব তীবে বাদাম গাছেব তলায় আপন যোগ্েব আসন 
-কবলেন। সেখানে বসে তিনি জিশিব দিতেই এলেন তীর মুবশিদ, যিনি গাজীকে 
“আজাব দবগাঁহে একিন কবতে বললেন। 

গাঁজী বাঁঘগণকে আহ্বান করলেন এবং তাদেব দ্বাব! সেখানে ঘব তৈবী 

কবালেন। 

এবাব এলেন জগত বিখ্যাত বডপীব স(হেব। বডপীব সাহেব সেখানকীব 

সেই নজবগাহের খাদিম হিসাবে মোবাবক গাজীকে নিযুক্ত কবে 

অন্তষ্িত হলেন। মোবাঁবকেব নাম শুনে কেহ এলে গাজী তাকে 

বডপীবেব ন্যমে হাজত দেওয়শতেন। এইভাবে গাজীর জাহির হল 
ারিদিকে। 

কিছুদিন পব এক “দেউনীব” (দেবনী ব। দেবী ) আত্ম। নদীর কুল ভেঙে 
মোবাবকেব আসনের দিকে অগ্রসর হল। গ্রাজীব নিষেধ-অনুরোধ অমান্য 

করায় দেউনী বদ-দোয়! পেষে বডপীব সাহেবের হাজতেব জন্য মশল!] পেধাঁব 

"পাথবে পবিণত হুল । অবশ্য দেউনীর অন্ুবোধে গাঁী সেখানে যাতে গোহত্য। 
শন! হয় তাঁব প্রতিশ্রতি দিলেন। 

পৰে একদিন গাজী বেলে আদমপুব থেকে তীর পৃত্রদ্ধবকে ছুটিষারী শবিফে 
এসে তীব সঙ্গে সাক্ষাৎ কববাব জন্য সংবাদ পাঠালেন | ছুঃখী গাজী 

তৎক্ষণাৎ পিতাব উদ্দেস্ে যাত্র! কবে এলেন নদীব ধারে ও মটুক পাটনীর খেয়া 
নৌক। চডে পিতাব বকেয়া প্রাপ্যসহ পাবাঁনিব উপযুক্ত কডি দিয়ে দিলেন! 
তাবপব তিনি ঘুটিষাবী শবীফেব পথ-নির্দেশ নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন 
যথাস্থানে এবং পিতাকে "সালাম" জানালেন । 

[ পববর্তা কিছু ঘটন| "গাজী সাহেবের গান'-এব প্রায় সমতুল। স্ৃতবাং 
এএখানে তাঁব পুনকলেখ নিবর্থক। ] 
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। একবাব সাতই আষাচ পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় গ্রামবাসীগ্ষণ পীক 
মোবারক গাজী সাহেবেব শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাদেবকে সেখানে অপেক্ষা 
করতে বলে একটি ঘরে প্রবেশ কবে দবজা বন্ধ কবলেন। নিষেধ বইল যে 
যতক্ষণ তিনি আপনা হতে দবজ] না খুলছেন ততক্ষণ যেন অপব কেউ সে দবজা 
না খোলেন। পীর 'গাঁজী সেই অর্গলবন্ধ ঘরে একাকী খোদাতায়ালাব প্রার্থনায় 
নিযুক্ত হলেন। 

ইতিমধ্যে, একদল পাঠান দূৰ থেকে এল বডপীরের নামে হাজত দিতে । 
তার! অপেক্ষা কবে ধৈর্যহারা হয়ে পডল এবং দরজা! খুলে ফেলল । দরজা 

খুলে দেখু গেল-_কি সর্বনাশ !--পীব মোবারক বডখশ! গাজী সেখানেই 
ইন্তেকাল” অর্থাৎ দেহত্যাগ কবেছেন। 

গাঁজী বাবাব নির্দেশ মতন ফবিদ নস্ধব আপন কন্যাকে দুঃখী গাঁজীব 
সহিত বিবাহ দিলেন। দুঃখী গাজীর পুত্র সা-দেওয়ানেব বংশধরগণ আজে, 

গাজী বাবাব আশ্রয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে চলেছেনু। 

গৌরমোহন সেন বিবচিত 'হজবত গাজী সৈয়দ মোবাবক আলি শাহ্ 
সাহেবের জীবন চবিতাখ্যান' নামক গ্রন্থ ব্যতীত এমন সম্পূর্ণ গাঁজী-জীবনী গ্রন্থ 
আব পাওয়া যায় নি। কোন কোন কাব্যে বা গানে গাজীর প্রথম বা! মধ্য 

জীবনের কথা আছে-কিস্ত শেষ জীবনের কথা! আব কোন গ্রন্থে নেই। এই 

গ্রন্থে চম্পাবতী প্রসঙ্গ নেই, নেই দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গ । “গাজী-কালু-চম্পাবতী 
কাব্য, গাজী সাহেবেব জীবন চরিতাখ্যান, রাঁয়মঙ্গল কাব্যাংশ, গাজী সাহেবের 

গান ও কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটক” এই কয়খানি গ্রন্থেব মধ্যে গাজী-কানু- 
, চম্পাবতী কাব্য ও গাজী সাহেবেব জীবন চবিতাখ্যানে তার জন্মকথা আছে» 

'- অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাব্যে এবং নাটকে “সেকেন্দাৰ শাহ বলে 
তার পিতার নামোলেখ আছে কিন্তু এই জীবন চরিতাখ্যানে তার পিতাব নাম, 

বল! হয়েছে “চন্দন্ সাহ/”। কাব্যে-নাটকে মাতাব নাম 'অজ্ুপ1 লিখিত 

হযেছে। এ গ্রন্থে সে উল্লেখ নেই। এই পুস্তক ব্যতীত অন্য কোথাও ভাব 

পুত্র দুঃখী গাজী ও মেহেব গাজীব উল্লেখ পাওয়া যায় না। গাজী সাহেব 
জনৈক রাজাব নিকট নিগৃহীত হয়েছিলেন__এমন ঘটনাব প্রসঙ্গে একাধিক 

রাঁজার নাম পাঁওয়া যায় । গাজী-কালু-চম্পাঁবতী কাব্যে বাজাব নাম শ্রীদাম 

প্লাজা, গাজী-কালু-চল্পাবতী নাটকে তাব নাম বামচন্র এবং জীবন 



বডখ। গাজী ২৭৯ 

চবিতাখ্যানে এমন ব্যক্তি হলেন মন্দিব (মহেন্দ্র) বাষ। শ্রীদাম বাজ! ও 

বাচচন্দ্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হযেছিলেন কিন্তু মন্দিব বাষ ধর্মান্তবিত হন নি। , 
এই জীবন চবিতাখ্যানে ধর্মপ্রচাব প্রসঙ্গ নেই। বডর্খী গাজী যে বড পীব 

সাহেবের ভক্ত ছিলেন সে কথা কেবলমাত্র এই গ্রন্থেই বধিত হয়েছে। 
গ্রন্থখানি ইতিহাসের মত কবে লেখা হযেছে বটে, কিন্ত এব সব তথ্য ইতিহাস- 

ভিত্তিক নয। লোকমুখে প্রচাবিত বঞ্জিত-অতিবঞ্জিত কাহিনী নিষে সঙ্জিত 
বলে অনুভূত হয়। পীব একদিল শাহ কাব্যেব সঙ্গে এই গ্রন্থের নিয়লিখিত 

সাদৃশ্য দেখা যাষ £_- 

১। ঘোলাব কাছাবিতে পাইক-পিয়াদীব সঙ্গে বাজ! মন্দিব বাঁষেক 

নিকট উপস্থিত হওষা। 

২। গ্ককে বাঁঘে এবং পুনবাষ বাঘকে গকতে বপান্তবিত কবার 
অনুপ ঘটনা ৷ 

৩। গ্রাজী সাহেবেব ন্যায় একদিল শাহেব পঞ্চমূ ব্ষীষ বালকবপ ধাবণ। 

কবা। 

৪1 গাজী সাহেবেব ন্যায় একদিলেব ভ্রমব-বপ ধাবণ কবা, 

৫1 পীব একদিলেব সহিত লক্ষ্মী দেবীব সাক্ষাতের ন্যায় পীব বডখশ 

গ্াজীব সহিত দুর্গামাতা৷ এবং নাবাষণী দেবীব সঙে সাক্ষাংকাব। 

নৌকা! ছাডা জলেব উপর দিষে পদচাঁবণা কবে নদী পাব হওযাব কথ 
পীব গোবাটাদ কাব্যে দৃষ্ট হয । এই গ্রন্থে মটুক নামক পাটনীব কথ। আছে। 

গাজী-কালু-চম্পাবতী কাহিনীতে মটুক ছিলেন ব্রান্মণনগবেব বাজা, 
তিনি চম্পাবতীব পিত। অর্থাৎ গাজীব শ্বশুব, তিনি ইসলাম ধনে দীক্ষিত 

হযেছিলেন। 

এই গ্রন্থে মদন বায়কে ঢাঁকাঁব নবাব দববাবে যাবাব কথা দেখি, গাজী 
সাহেবেব গানেও দেখি তাকে ঢাঁকাব নবাব দববাবে যেতে হযেছে । এখানে 
্রন্থকাব ম্ুশিদাবাদেব নবাব সুগিদ কুলীখশীব দববাবে মদন বাষেব যাওয়া 
প্রসঙ্গ কি ভাবে উত্থাপন কবেছেন ত৷ প্রণিধান যোগ্য? গাজী সাহেবেব গান 
প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাঁশয বলেছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব নাজিমেব 
পূর্বে গাজী সাহেবেব নাম জাহিব হযেছিল। মদন বাষেব অহ্টম অধ্যস্তন 



লরি? বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

পুকষ ৮দেবেজ্্রকুমাব বাঁষচৌধুরীব বক্তব্য অনুসাবে ঢাকাব তৎকালীন, 
বাতিবর নাম সাযেস্ত খশ! বলে উল্লেখযোগ্য । 

পীর আউিলিযাগণেব প্রভাব তৎকালে বাঁজশক্তিকেও নিযন্ত্রিত কবত। 

শ্মাবাবক গাজীর পিত1 চন্দন শাহ দিল্লীব বাদশ|হ হষেও এক ফকিবেব 
নির্দেশে সিংহাসন ত্যাগ কবেন। অন্থাত্র দেখ। যাষ, মদন বাষ স্থানীয অধিপতি 
হুষেও তিনি পীব মোবাবক বডখণ। গাজীব প্রভাব-মুক্ত নন। ঢাকাব বা 

স্ুিদাবাদেব নবাব মুগ্গিদ কুলী খশ. পর্ধ্যত্ত পীব মৌবাবক গাজীব নির্দেশে 
মদন রাষেব তিন সনেব রাজস্ব মকুব কবে পীবেব প্রতি উপযুক্ত মধ্যদ! 

প্রদর্শন কবেছেন। ফকিবেব নির্দেশে ফকিরি গ্রহণ-__এমত ঘটনাব দৃষ্টান্ত 
-মন্ত গ্রস্থেব কাহিনীতে বিবল। ৪ 

এ গ্রন্থে মোবাবক গাজীকে মোবাবক ব] মঙ্গলনয বলে যতখানি প্রতিভাত 

হৃষ, গাজী ব। যোদ্ধা বলে ত। হয় না। তাঁব অলৌকিক কীতিকলাপেব 

-প'িচষে অনেকে মুগ্ধ হযেছে, হযেছে ভীত, মদন বাষ প্ররম্থুখ হযেছেন 

বআশান্থিত। তিনি আজীবন থেকেছেন আল্লাহের পবম ভক্ত এবং কেবলমাত্র 

জজনকল্যাণকর কাজেই বাজ।-প্রজাকে আহ্বান কবেছেন, ব্যক্তিগত কোন 

'প্রষোঞ্ছনকে মূল্য দিতে আগ্রহী ছিলেন ন|। 

বছর্খ। তদীষ পুত্র ছুঃখী গাজী ও মেহেব গাঁজীব সংভাবে কৃষিকাজ 

-কবাঁকে স্বাভাবিকভাবে প্রিয় কর্ম বলে অনুমোদন কবেছেন। সংস্কাবেব 

পর্গোড়ামি তাকে পবাভূভত কবতে পাবে নি বলেই তে] তিনি দেউনীব অনুবোধ 

রক্ষা] কৰে ঘুটিযাঁরী শবীফে গোঁহত্যা নিষিদ্ধকবণ অনুমোদন কবেছেন। 

মোবাবক গাজী ধর্মী সহাবস্থানকে গুকত্ব দিষে হিন্দ ধর্মেব উপব 

হুম্তক্ষেপে কবেন নি। অপবা পৃথিবীর সন্ধনে তিনি মহাদেব, মক্ষ। থেকে 

দুর্ঘ, নাবায়নীব কাছ পর্য্যন্ত ধাবিত হযেছেন এবং অভীষ্ট লাভ কবেছেন, 

__ আঁবাব নবাবের উপর আপনাব আধিপত্য বিস্তাব কবেছেন। বাঁম চাট্রজ্জেব 

-মাঁভাও দেউনীব অন্যাষ আচবণকে সহা কবেন নি। অপবদিকে বাজা মদন 

প্রায় কিন্ত পীব মোঁবাঁবক গাঁজীব মহত্বকে ব। অলোকিক ক্ষমতাকে অস্বীকাৰ 

এতে! কবেন নি ববং অনুগত হযে সেই মহত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেব ব্যক্তিগত 

প্রয়োজনে লাভবান হযে কৃতজ্ঞত| প্রকাশ কবেছেন। আপনার সেবেন্তার 

স্বুসলিম মন্ত্রী ফবিদ নস্কবকে যথে্ নর্ধ্যদ। ন! দিবাব কোন 
প্রশ্নই আসে নি! 



বডখা গাজী ২৮১ 

বাজ। স্ববং, পীব মোঁবাঁবক গাজীব অনুবোধে জনহিতকব কাজে অগ্রসব হয়ে 

"এসেছেন, এমন কি মসজিদ পর্যন্ত নির্মাণ কবিষে দিষেছেন। 

ঘটনা পবম্পবায় অনেকগুলি চবিত্র এই গ্রন্থে এসে পডেছে। ছু'একটী 
বাদে প্রায় সবই সাধাবণ মানুষেব চবিত্র। বাজা।, মন্ত্রী, পেযাঁদা, গৃহবধূ, 
বাম। ও শ্যামা মালুজী, পাটনী, নবাব প্রভৃতিব মধ্যে অতি-মাঁনবিকতাঁৰ 

কোন চিহ্ন নেই । মোঁবাবক গাজী, দেউনী প্রভৃতি চবিত্রে কিঞ্চিত ব্যতিক্রম 

দৃষ্ট হয় । গৌবমোহন সেনেব এই গ্রন্থে পশু চবিত্র বলতে কোন পবিচষ 

পনেই-_ছুইটি সাদ বাঘেব কিছু কথা আছে মাত্র। দেউনীব চরিত্র-পবিচয় 

লিপিবদ্ধ হযেছে অতি সংক্ষেপে । 

হজরভ সৈয়দ শাহা! মোবারক গাজী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী 

সম্প্রতি (১৯৭৫ অক্টোবব ) 'হজবত সৈষদ শাহা মোবাবক গাঁজী সাহেবের 

সংক্ষিপ্ত জীবনী নামক একখানি পাঁচালী আমার হস্তগত হযেছে। এই 

“পীচালীব ভিতবেৰ প্রতি পৃষ্ঠা লেখা আছে, “ছহি মোবাঁবক গাজী ও জেন্দা 
স্পীবেব কেচ্ছা” ॥ এব কভাব পৃষ্ঠায় লেখকেব নাম দেওয়1 আছে নুব মহম্মদ 
ধদেওষাঁন ; বেজিষ্টার্ড নং ২১০২। 

নুব মহম্মদ দেওযান বলেন,__“শেবে মস্ত নামক এক কামেল বাতি, 

গাজীবাব। এন্তেকালেব পব দুখী দেওষান ও মেহেব দেওষান (পীব মোবাবক 

বডর্খা গাজীর পুত্রদবয়) সাহেবেব অনুমতি সূত্রে ও সহযোগিতাতে এক গ্রন্থ 
বচন! কবেন। সেই গ্রন্থ অবলম্বনে বচিত হয এই গ্রন্থ । 

জনাব নুব মহম্মদেব বস আনুমানিক ২৬ বংসব। তাব পিতাব নাম 

মহম্মদ ওয়াহেদ আলি দেওযান। বাস হুটিযাবী শবীফে | এই গ্রন্থে লেখক 
হিসাবে নুব মহম্মদ দেওযাঁনেৰ নাম কভার পৃষ্ঠায় ছাপা থাকলেও 
্রন্থ-অভ্যন্তবেৰ ভণিতা থেকে জান! যাঁষ যে, এই কাহিনী মূল বচগ্লিতাব 
নাম ফকিব মহাম্মদ। অবশ্য ফকিব মহাম্মদ বিবচিত সেই মুল কাহিনী 
সম্বলিত গ্রন্থেব সন্ধান পাওষা যায়নি। ফকিব মহম্মদেব ভণিতায়ুক্ত 
কয়েকটি পংক্তি এইবপ £-- 

এই কেচ্ছ। যে শুনিবে বিশ্ব! যে পড়িবে । 

বাল। মুছিবত হইতে নাজাত সে পাবে ॥ 
ফকিব মহান্মদ যে কহে এই বাত। 



২৮২ বাংল। পীব-সাহিত্যের কথা 

এলাহি আমাকে যেন করেন নাজাত ॥ 

ইমান আমান আল্ল। বাখে ছালামেতে। 

পয়াব ছাডিয়া এবে লিখি ত্রিপদীতে ॥ 

নুর মহম্মদ সাহেবের গ্রন্থখানির আকৃতি ৮১৫”। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০ 
এবং পৃষ্ঠগুলি ডান দিক থেকে বাম দিকে সাঁজানো ! এব বিজ্ঞপ্তিতে গ্রস্থকাব 

এই গ্রন্থের নকল না! কর্তে ভারত সবকাবেব আইনগত দণ্ডবিধিব উল্লেখ 

কবেছেন। 

পাঁচাঁলীখানি বাংল! ভাষাঁষ বচিত। এতে আঁববী-ফারসী শবেব 

্রানূ্ধ্য বর্তমান । পদ্যছন্দে লিখিত এই পাঁচালী, গদ্যেব আকাবে লিখিত। 
এব ভাষা প্রাঞ্জল বাংলা । দিপদ, ত্রিপদ কোথাও বা চতুঃপদে বিবচিত যাব 

একটি নমূনা নিম্নলিখিত ভণিতাতে দৃষ্ট হয়-_ 

উপদেশ পাই যত 

নাহি হয় সে মনোমত 

দেখিলাম কত শত 

নান! মত জনে জনে। 

ফকিব মহাম্মিদ কহে পবে 

শেষে এই হতে পাবে 

সকল মত একত্র কৰে 

ভ্রমি কেবল বনে বনে। পৃঃ 

.এই পীঁচালীতে অন্যান্য পাঁচালীব ন্যাষ হাম্দ-নাযাত বলে উল্লেখ না 

থাকলেও দ্বিতীয় পৃষ্ঠাব বক্তব্য মূলতঃ তাই। প্রথম পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার
 “বিছমিল্ল! 

বলি নামেতে আল্লাব, শুক কবিলাম ' **** ইত্যাদি বলে গদ্যেব আকাবে 

কষেক পংক্তিতে ভক্তিপূর্ণ ভূমিকা লিখেছেন।; গদ্যেব আকাবে লিখিত এই 

স্তবকেব শেষে স্বাক্ষবেব আগেব বিনয-প্রকাঁশক দুইটি পংক্তি সাজালে পদ্যেব 

আকাবে নিয্নবপ দীভাষ-_ 

পীবেব দোয়ায় কি ষে লিখিব তাহা নাহি জা
নি আমি । 

আপনি লিখিবেন কেচ্ছা মেনে নিব আমি ॥ 

চতুর্থ পৃষ্ঠা থেকে বড হবফে “কেচ্ছা শুক' শি
বোনাম দিযে কাহিনী আবন্ত 



বডখা গাজী ২৮৩ 

হয়েছে। তা শেষ হয়েছে ৬০ নম্বর পৃষ্ঠায় এসে ॥ কেচ্ছাব মধ্যে নিম্নলিখিত 

উপ-শিরোনামগ্লি বিদ্যমান । 
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৬! 
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৯২। 

১৩। 

চন্দন শাহা ও বর্গীব লভাই 
চন্দন শাহার ফকির হইবাব বয়ান 

মোবাবক গাজীব ফকিব হইবাব বয়ান 

মন্দিব রাষের জমিদাবী এবংগাজী সাহেবের কারাকদ্ধ হইবার বয়ান 

পীব মঈনুদ্দিন আসিয়া মোবারক গ্রাজীকে কাবাগ্াব হইতে খালাস 

কবিবার বয়ান 

বেলের” বনে আসিয়] গাজী সাহেব মন্দির রাঁষকে বর্দোয়া কবিবার 

বয়ান 

বিবির চক্ষের আধি ভাল হইবার বয়ান 

গাজী সাহেবেৰ অপোঁডা পৃথিবীর সন্ধান এবং বদবের নিকট হাসা 

জোড। কুস্ভীব পাইবার বয়ান 

গ্রাজী সাহেব নাবায়পীব কাছে থাকিয়া মহেশ ঠাকৃবকে বর্দোয়। 
কবিবার বয়ান | 

বড পীব সছ্ৃকে খোয়াঁব দেখায় ও মেহেবেব সাদি হইবাব বম্লান 

নবাবের খাঁজন] বকীব জন্য ধবিয়) লইষা যায় এবং গাজী সাহেব, 

মদন রায় ও অন্যান্য জমিদারদিগেব উদ্ধার করিবার বয়ান 

মদন বাষেব জমিদাবী ও গাজী সাহেবের মউত 

দুঃখীর কান্দনায় মোবাবক গাজী আসিষা ছুঃখীকে সাত্বন! দ্রিষে 
যায়। 

শেষ কভাব পৃষ্ঠ।ব ভিতবের দিকে বাংলা হবফে উর ভাষায় ১২ পংক্তিব 
একটি কবিতায় কিছু দববেশী ভাবন প্রকাশিত হযেছে। তা ছাডা ২৪ পৃষ্ঠাষ 
স্মবণের স্বুব', ২৭ ও ৩০ পৃষ্ঠায় “ধৃষা” এবং ৪০ পৃষ্ঠায় 'গান' এই নামে ছোট 
ছোট কষেকটি গান সন্নিবেশিত আছে | ৪০ পৃষ্ঠায গানেব একমাত্র লাইনটি-_ 

আমা এ দেহ নদী, যতই বাঁধি, ঠিক মানে ন। বে মন। 

গোঁবমে।হন সেন বচিত প্হজবত গ|জী সৈয়দ মোবাবক আলি সাহ্ 
সাহেবেৰ জীবন চবিতাখ্যান” শীর্ষক গ্রন্থখানিতে বণিত কাহিনীর সহিত এই 



স বাংল! পীর-সাহিত্যেব কথা 

"পাঁচালী কাব্যখানির মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য নেই । তবে "জীবন চরিতাখ্যানে” 
বয়েছে প্রচুর গান এবং বেশ কষেকখানি চিত্র। “সংক্ষিপ্ত জীবনীতে” গান 
দু'একটি আছে বটে কিন্তু চিত্র সংখ্যা একেবারেই নেই । “জীবন চরিভাখ্যান' 
মূলতঃ গদ্যে এবং "সংক্ষিপ্ত জীবনী” মূলতঃ পদ্যে লিখিত । উভষ গ্রন্থে প্রচুর 
আববী-ফাবসী শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছে । উভয় গ্রন্থকার সুফী আদর্শের অনুসারী 

বলে বোবা যায়। 

সংক্ষিপ্ত জীবনীতে পীরেব জন্ম বিববণ একটি বৈশিষ্টযপূর্ণ ঘটন!। পীর 

মইনৃদ্দীন আল্লার নিকট এসে চন্দন শাহার ফকির হওয়ার বিবরণ প্রদান 
কবলেন এবং তার পুত্র-কামনার কথ জানালেন। তৎক্ষণাঁং জেববিল-মাধ্যমে 

বেহেস্তে এক ওলিকে ডাকিয়ে এনে 

আল্লা কহেন শুন গাজি কহি যে তোমারে । 

আমাঁব হুকুমে যাহ চন্দনের ঘরে ॥ 

গাঁজি বল্লেন, 

যদি আল্ল। যাব আমি চন্দনেব ঘরে | 

ওলি আব না পাঠাইবে ছুনিয়াব পৰে ॥ 

আল্ল! বলে গাজি ওলি শেন মন দিয়া । 

কেতাঁবে খবর আছে বাইশ আউলিয়| 1 

এই কথা শুনিয়! গাজি খোশাল হইল । 

এন্সাল্লা বলিয়! যে মুবশির্দে ভাকিল 
॥ 

এবাব পীব মঈনুদ্ীন বল্লেন-__ 

এই স্কুল দিই আমি তুমি লিষা যাও! 

বিবিব হাতেতে এই ফুল গিষা তুমি দাও ॥ 

এই স্কুল দিলে বিবিব লাডকা হইবে । 

আল্লার দরগায় মোনাজাত ভেজিবে ॥ 

পীর মোবারক গাজী সাহেবের এইরূপ জন
্ম-কাহিনী অন্যান্য মঙ্গল-কাব্েও 

দৃষ হয়। মনস।, চণ্ডী ব1 পীব একদলি শাহ্ কাব্য
ের প্রভাব এতে সুস্পষ্ট । 

“বড সত্যপীব ও সন্ধ্যাবতী কল্যাব পুথি” ব| মানি
ক পীব কাব্যের সাথে এব 

সাদৃশ্য লক্ষণীয়! গাজি-কালু-চম্পাবতী কাব্যে গ্রাজীব ফকির হযে যাওষাৰ 



বভর্খ! গাজী ২৮৬ 

পূর্ব মুহূর্তে মাতার নিকট থেকে বিদায় নেবার করুণ বর্ণন! এই পাঁচালী ক ব্যে 
বর্ণিত নিম্নলিখিত পংক্িগুলির সহিত যথেষ্ঠ সাদৃশ্যযু্ত-_ 

আখিব পৃতুল তুমি ধডেব পবাণ। । 

আম।কে ছাডিয়া বাবা যাবে কোন স্থান ॥ 

কেমনে থাকিব আমি না দেখে তোমাকে । 

মা বলিয়া বল বাবা কে ডাকিবে আমাকে ॥ 

গাঁজি বলে লোহার বেডি যদি দেও তুমি। 

কাবার দিয়াছি মাগো ফকিব হব আমি ॥ 

মা বলে ওবে বাছ! ফকিব ষদি হলে । 

বিদায় দিই ডাক একবাঁব মা বলে ॥ 

কবি ফকির মহাম্মদ বাংল! পীব-সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ডঃ স্বকুমাব 
সেন তাঁব ইসলামি বাংলা-সাহিত্যে এবং বাজাল। সাহিত্যে ইতিহাসে 

(১মখণ্ড অপবার্ধ) ফকির মহাম্মদের কথা উল্লেখ কবেছেন। “ইউসৃফ 

জোলেখা” নামক গ্রন্থেব বচয়িত] ফকিব ম্হাম্মদ এবং “ছহি মোবাবক গাজি 

ও জেন্দা পীরের কেচ্ছ। নামক পাঁচালীব বচগ্লিতা ফকিব মহাম্মদ যদি একই 
ব্যক্তি হন তবে "ইউসুফ জোলেখা"ব বচনাকাল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ-_এই হিসাবে 
কবিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেব লোক বলে ধবা৷ যেতে পাবে । 

বডর্খ। গাজীব পিতার নাম সেকেন্দাব শাহ্ ॥ দেখ! যাষ তাব বাজত্বকাল 

ছিল ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৩ খৃহ্টাব পর্য্যস্ত। গাজী-কানু-চম্পাবতী কাব্য 
এবং কালু-গাজী-চম্পাবতী ন।টকে গাজীব পিতার নাম সেকেন্দার শাহ্ বলে 

উল্লেখ আছে । এই কাহিনীতে আবো পাওষা যাঁষ দক্ষিণ বাঁ, মৃকুট বায় 

ও ব্ামচন্দ্র খীব কথা । তাদেব কাল হল ১৫৭৪ খুস্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খৃষ্টাব৬* | 
উক্ত রামচন্দ্র খা ষোডশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নীলাচলে যাত্রাব 
পথে উডভিষ্া বাজ্যে যেতে ( ছত্রভোগেব উপব দিষে ) সাহায্য কবেছিলেন&৭ ! 
বাষচন্দ্র খাব কাল কোনাট * বামচন্দ্রে মূল নাম শাস্তিধব। শাভিধবের 
বঙ্গাধিপ হুশেন সাহেব নিকট থেকে বামচন্দ্র খা! উপাধি পাওযাব কাল হল 
১৪৯০ খৃষ্টাব্দ ।৫৩ মুকুট বাষ ও বামচন্দ্র খা সমসামধিক । অতএব পীব 
মোবাবক বডর্থ! গাজীব মুদ্ধকাল খুহীষ পঞ্চদশ-যোডুশ শতাঁবী হবে-_এটাই 
স্বাডাবিক। আবাব মুকুট বায়েব পুত্র কামদেব ওবফে ঠাঁরুববর সাহেব, 



২৮৬ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কথ! 

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ম্বৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন।৩৬ মহাঁবাজ 
প্রতাপাদিত্যের কাল হল ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬০১ খৃষ্টাৰ । শায়েন্ত! খীব 
চাঁকাব দববাঁবে বডর্থী গাঁজী এবং মদন বায়ে গমন কবতে হয়েছিল । 
শায়েস্ত। খার কাল হল ১৬০৮ খুষটার্ থেকে ১৬১৪ খুষ্টা। শাষেস্তা খা 
বাংলাদেশেব শাসন কর্ত। হযে এসেছিলেন ১৬৬৪ খৃষ্টীকে 1৫৩ অতএব 
বডর্খ! গাজীর জীবংকাল ১৩৯৩ খুষ্টা্ থেকে ১৬৬৪ খষ্টাবেব মধ্যে হবে 
এট! খুবই ম্বাভাবিক। 

একাধিক বডর্খ। গাজী ছিল্গেন কিনা এ বিষয়েও আজো কোন স্থিব 
সিদ্ধান্তে আসা যাঁধ নি। তবে মোবাবক সাহ্ গাঁজী, বডর্থী গাজী, ববখান 
গাজী, মব্র| গ|জী, গাজী সাহেব ও গাজী বাব! এই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন 
গ্রন্থে ধীব কথ! লিখিত হয়েছে তিনি একই বডখখ গাজী-_ত! পূর্বেই বল! 
হয়েছে। 

হওড1-হুগলী সীমান্তে ভ্বরতুট পেঁডোতে সুফী খঁ! বা ইসমাইল 
গাঁজীকে কেন্দ্রকরে একটি পীরস্থান গড়ে ওঠে। পববর্তাকালে সুফী খা 
হযেছেন বড়র9খ। । এই বডর্খ। গাজীকে আশ্রষ কবে তুববশুট মান্দাবণে অফীদশ 
শতাব্দীতে ইসলামি সাহিত্যেব কেন্দ্র গে উঠেছিল । ২ এই বডর্থ। গাঁজী ও 

আঁমাদেব আলোচ্য বডর্খ। গাঁজী একই ব্যক্তি বলে আমাৰ মনে হ্য না, 

যদিও ডাঃ এনামুল হুক অনুমান কবেন যে ভ্রিবেশী বিজযেব পব বভ খান গাজী 
সম্ভবতঃ দক্ষিণাঞ্চল বিজযে বহ্িগত হয়ে যশোব, খুলনা ও চব্বিশ পবগণাব 
ভাঁটি অঞ্চলে ভাব বিজযাভিযাঁন পবিচ(লন। কবেছিলেন। ৩৮ 

“জাফর খ। ব দবাফ খশ গাজী ও তার পবিবারবর্গেব যে ইতিহাস পাঁওষা 

যায়, তাতে দবাফ খাব তৃতীয় পৃত্রের নাম ববখান গাজী (নু. 81001077975 

[0/55 07 £0:9010 2000. 205120 1090100005 10 005 7309821) 

59186001062 7. 4. 9. 9, যে 280) ত্রযোদশ শতার্বীব শেষভাগে 

এশর। ভ্রিবেণীতে সুলতান ককুনউদ্দিন কৈকাউসেব সময় আগমন কবেন। 

হুগলীর বাজ! তৃদেবেব সঙ্গে লড়াই কবে বিজয়ী হযে গাজী উপাধি গ্রহণ 

কবেন। জাফব খাঁর পুত্র ববখান গাজীই যে লৌকিক বিশ্বাসেব বধ! 

গাঁজী তা সিদ্ধান্ত করা দুষ্ধর | 

আমব! বড! গাঁজী সন্বন্ধে যে তথ্য হিন্দু ও মুসলমান বচধিভাদেব বচনার 



বডর্থ গাজী ২৮৭ 

পাই তাতে মনে হয তিনি জাফব খাব সমসাময়িক হলেও তাব পুত্র নন। 
এই বিশ্বাসেব মূলে দক্ষিণ চবিবশ পবগণাব ভাটি অঞ্চলে বড খণীব কবব এবং 

কিংবদন্তীতে তাকে সেই অঞ্চলেই পাওয় হাষ, পাুয়া বা ত্রিবেণীতে নয । 
তবে একথা সত্য যে তিনি শুধু এঁতিহাসিক ব্যক্তি নন, কোন সন্্রান্ত পাঠান 
আমীব ওমবাঁব বংশ-সম্ভৃত হবেন, কিন্ত আবব সুফী-দববেশেব সংস্পর্শে এসে 
সংসাবে বা বাজধর্মে তার বৈবাগ্য জন্মে” (বাংলা সাহিত্যেব কথা £ দ্বিতীষ 
খণ্ড 2 ডক্টব মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্ )। 

সেকেন্দাব শাঁহেব পুত্র বডখঁ গাঁজী ব্যতীত ত্রিবেণীব জাঁফব খশ! গ্রাজীব 
পুত্র ববখান গাজীব নাম পাওয়া যাষ। জাফব খশব মসজিদেব পাবসিক 
লিপিতে যে তাবিখ আছে ত।তে ১২৯৪ শ্রীষ্টাব্দ হয ,__কিন্তু সে সময যশোহ্ব 
জেলায় বাঁজা মুকুট বাঁষেব আবির্ভাব হয়নি ।৫৩ 

এঁতিহাসিক অ|বে! লিখেছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে আব একদল 

গাজী বাংল! দেশে এসে বঙ্গেশ্বব হোসেন শাহের সহাষতায় হিজলী থেকে 

পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত ধর্স €চাঁৰ কবতে থাকেন। ববখান ব| বডখখ গাজী তাদেবই 
অন্যতম । তিনিই মোবাবক শাহ্ 1৫৩ 

আবছুল গফুব সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে পীব মোবাবক গাজীব পিত। 
ছিলেন পীব গোবাঠাদের শিষ্য পীর হজবত আবছুল্লাহ ওরফে সোন্দলেব জ্োষ্ঠ 

পুত্র। এই মন্তব্যে পক্ষে কোন মুক্তি তিনি উপস্থাপিত কবেন নি। পীব 
গোবার্টাদেব আগমন-কাল চতুর্দশ শতাব্দী বলে গৃহীত হলে আবদুল গযব 
সিদ্দিকী সাহেবেব বক্তব্যকে একেবাবেই ভ্রান্ত বল! যাষ ন।। 'আবাব দেখ! 

ষাঁষ, বঙ্গে সুলতান সেকেন্দাবের এক পুত্রেব নাম বড খশ গাজী। 
সেকেন্দাবেব বাজত্বকাল ১৩৫৮ শ্তরীষ্টা্দ থেকে ১৩৯৩ শ্রীহ্টাব । ভাব 

আঠাবে| জন পুত্রেব অন্যতম গিষাসউদ্দীন বাকী সতেবে| জনকে হত্যা কবে 
সিংহাসন দখল কবেন। 

অতএব আমব। এ পর্যন্ত কযেকজন বডখশ! গাজীব নাম পাচ্ছি। প্রথমতঃ 
জাফব খীব পুত্র বডখঁ। গাজী। তাবকাল ত্রযোদশ শতাব্দীব শেষভাগ ৷ 
দ্বিতীযতঃ, সেকেন্দাব সাহেব পুত্র বডখ গাজী। তীব কাল চতুর্দশ 
শতাব্দী এবং তৃতীষতঃ, আবহুল্লাহ্ ওবফে সোন্দলেব পুত্র বডখশ গাজী । 
তাঁব কাল পঞ্চদশ-যোডশ শতাব্দী! 



২৮৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

আমাদেব ধাবণা উক্ত তৃতীর বডখ-। গাজীই আমাদেব আলোচ্য বডখখ; 
গ্রাজী। কারণ,--তাব অবস্থিতি কাল আমাদেব হিসাবে গৃহীত কালের সঙ্গে 
সামজজসতপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ কোন কবিব কাছে তিনি সেকেন্দাৰ শাহেব পৃর, 
কোন ভক্তেব কাছে তিনি চন্দন সাহার পুত্র! কাবো মতে তিনি দিল্লীব 
স্থলতানের পুত্র, কারে! মতে বঙ্গের সুলতানের পুত্র । তাদেব বক্তব্য ইতিহাস- 
ভিত্তিক নষ। তৃতীয়তঃ সেকেন্দাব সাহেব পুত্র বডখশ গাঁজী যে সময়ে নিহত 
হন, সোন্দলেব পুত্র বডখ*। গাজী প্রা সেই সমযে আবির্ভূত হন। সৃতবাং 
স্ুলতান-পুত্র বডর্খ। গাঁজী বপেই সাধক সোন্দল-পুত্র বডর্খ! গাঁজীর পৰিচিতি, 
প্রচাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক । 

কবি কৃষ্ণরাম দাস বচিত “বায়মঙ্গল' কাব্যেব বচনাঁকাঁল লিযে কোন 

মতভেদ নেই। কবি তাৰ কাব্যের বচনাকাল এইভাবে নির্দেশ কবে 

গেছেন £- 

কৃঞ্ণবাষ বিরচিল বায়ের মঙ্গল । 

বসু শুন্য খতু চন্দ্র সকেব বসব ॥ 

নট্যকাৰ দতীশচন্দ্র চৌখুবীব নাটকের রচনাকাল ১৩২০ বঙ্গান্ন।' 
নাট্যকাঁৰ লিখেছেন,--“এই পুস্তক সন ১৩২০ সাঁলেব ৬ই পৌষ ববিবাৰ 

আবম্ভ এবং ৮ই পৌষ মক্গলবাব সম্পূর্ণ হইল ।” 

অতএব উপবোক্ত গ্রন্থদ্ধযেব বচনাকাঁল নিষে সমহ্যা নেই । আবহৃৰ 

বহিম সাহেব তাব “গাঁজি-কালু-চম্পাবতী” কাব্যেব বচনাকাল লিখে যান নি। 

উপবোক্ত নায়ে আবে দ্বখানি পঁ|চালি কাব্যেব কথ! জানতে পাব যাষ। 

তাঁদেব বচনাকাল যথাক্রমে ১২৮৫ বঙ্গাব ও ১৩০২ বঙ্গাব্ঘ। আবছুব বহিম 

সাহেবের এই পাঁচালি কাব্যেব রচনাকাল আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দী | এই 

প্রসঙ্গে বডর্খা গাজীব চবিত্র-সমন্বিত আবে! ষে কষখানি গ্রন্থের কথ| জানতে 

পাব। যায় সেগুলি হল,-_ র 

১। কালু-গাজী-চম্পাবতী, বচষিতা খোন্দকাব আহম্মদ আলি। এব 
, বচনাকাল ১২৮৫ সাঁল 1৩১ 

২। কালু-গাজী-চন্পাবতী, রচধিত] মহুম্মদ মুন্সী সাহেব । এব বচনাকাল 

১৩০২ সাল 1৩১ 



বডর্খ! গাজী ২৮৯ 

৩। কালু-গাঁজী-হামিদিয়! 1৩১ 

৪1 মোব/বক গ্রাজীব কেচ্ছ। (অষ্টাদশ শতাব্দী ), বচযিত| ফকিব 

মহাম্মদ 1২৬ 

&। কালু-গাজী-চম্পাবতী ( অষ্টাদশ শতাব্দী ), বচধিত। আবদুল গফৃফব 

(গঙ্কুব)।৭৩ তার কাহিনীতে হিন্দ্র মুসলমান দেবতত্বেব অন্ভুভ 

মিশ্রণ হযেছে | ডঃ সুকুমাৰ সেনের যতে “প্রচ্ুব বিকৃতি সত্বেও জনপদ 
সংস্কতিব একদিকেব ভাল নমুন! হিসাবে এই কাহিনীব মুল্য আছে ॥ 

৬। বডর্খ। গাজী (অফ্টাদশ শতাব্দী ), বচয়িত। সৈষদ হালুমিয়। ৷ ২৩ 

৭। গাজী বিজয (অষ্টাদশ শতাব্দী ), বচধিত! ফজল? 

৮। গ্রাজীর পুথি, বচষিত| আবদুব বহিম। এই কাহিনীর নাধিকার নাম, 
লাবণ্যবতী। 

কলেমদ্বী৷ গায়েন কর্তৃক গীত সে গীত মেদনমল্ল পরগণার ভ্রাম্যঘান ফকির- 

গণেব ম্বুখে মুখে চলিত গীত। কে এবং কবে যে সে গীত বটিত হযেছিল ত! 
আজ অজ্ঞাত। ফকিবগণেব ম্বখে মুখে ফের। গান পরিবতিত, পরিমার্জিত 
ংযোগ্রিত, পবিবঞ্জিত হয়েছিল এটাই স্বাভাবিক। যাহোক্, নগেন্দ্রনাথ বসু 

মহাশধ গাজী সাহেবেব গান ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ কবাষ ত। বক্ষ! পেষেছে ! 

অতএব “গাজী সাহেবের গন” বচনা'ব সঠিক কাল নির্ণাত হয নি। 

গৌবমোহন সেন মহাশযেব গ্রন্থেব ছ্বিতীয সংস্কবণ আমাদেব হস্তগত 
হ্যেছে। দ্বিতীষ সংস্কবণেব প্রকাশকাল ১৯৬২ খুহ্টা্দ। লেখক সেন 

মহাশষ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঘুটিধাবী শবীফে যান এবং পীব বডরখখ! গাজীর 

প্রতি ভক্তিতে তিনি আপ্ুত হন। তভাবপবই তিনি এই গ্রন্থ রচনায় হাত দেন 
কবে যে সে বচন। শেষ হযেছিল তাৰ কোন উল্লেখ নেই। তবে অনুমান কব! 
যায যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্কবণ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেব শেষ ব| ছিতীষার্থেক 

প্রথম দিকে গ্রকাশিত হযেছিল। 

গগ্রাজি-কালু-চম্পাবতীঃ নীতে দেখ। যাষ বডর্খ! গাজীর জনস্থান 
বৈবাটনগব। “মোবাঁবক আলি শাহ্ সাহেবেব জীবন চবিতাখ্যানে' দেখ? 

যাষ তাব জন্মস্থান বেলে আদমপুব। “বালাগুাব পীব হজরত গোবাচাদ 

বাজী? গ্রন্থে দেখ। যাঁষ যে তিনি হদ্রবত আ.বহুল্লাহ্য ৩বফে সোন্দল বাজীর 

--১৯ 



২৯০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

পুত্র! হজরত সোন্দল, হজরত গোরা্টাদ রাজীব নির্দেশে বীরতমে জায়গী ব 
পগ্রহণ কবেন। সেখানেই মোবাৰক গাজীর জন্ম হয। বৈরাটনগব যে 
কোথায় আজো! তার হদিস পাওয়া যায় নি। বেলে আদমপুব চব্বিশ 
পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। সেখান থেকেই তব অংজ্বগ্রকাশ ঘটে। 
“বালাগডার পীব হজরত গোরা্টাদ বাজী” গ্রন্থে লিখিত আছে ষে মোবাঁবক 
গাঁজীর আস্তানা ঘুটিক্সাবী শবীফে । অতএব মেদনমল্প পবশ্থণাব বেলে 

আদমপুর ব। ছুটিরাবী নামক গ্রমম থেকে তার প্রকাশ ঘটেছিল তাতে সন্দেহ 
খাকতে না পারাই স্বাভাবিক । 

যৌবনের প্রারভেই তিনি বাজসুখ, সংসারস্খ ত্যাগ করে ফকিব হযে 
যান। অল্পদিন পরেই তিনি চম্পাবতী নারী কামিনীর আকর্ষণে এবং 

খর্মপ্রচার আদর্শে ত্রান্ষণনগরের রাজা! মুকুট রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিণ্ত হন। 
বাধ-সৈন্য পরিচালন! করে গাজী ব্রাঙ্গণনগব অভিমুখে যাওয়াৰ পথে উদ্বব 
চব্বিশ পবগণার চারঘাট গ্রামের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত যমুন! নদীর যেখানে ভিনি 

পার হয়েছিলেন সেটি আজো! 'বাধঘাটা” নামে পরিচিত। অর্থাৎ মেদ্নদন্ 

অঞ্চল থেকে আপনাব বহিঃপ্রকাশ নিয়ে গাজী প্রথমে ব্রন্মণনগবে উপস্থিত 

হলেন। মাঝপথে তিনি কোথায় কোথায় অবস্থিতি কবেছিলেন ত। বল! 

যার না। ব্রাক্ষণনগরের যুদ্ধে জয়লাভ কৰে চম্পাঁবতী, কামদেব ও কানু 

সমভিব্যহারে গ্রাজী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথম যে স্থান একটি বিশেষ 

ঘটনার সঙ্গে চিহিত হযে আছে সে স্থানেব নাম লাব্সা। এই গ্রামে 

ছম্পাবতী পরিত্যক্ত হন বা আত্মহত্যা করেন বা সেওড] গাছে 'পবিপত হন 

ববূপকথা), বা এখান থেকে পলারন কবে গণ বাজার আশ্রষল!ভ কবেন। 

লাব্সা গ্রামটি খুলনা জেলার সাতক্ষীব! মহকুমাব অন্তর্গত। এরই গ্রাম 

আজিও চম্পাবতীব স্মৃতিচিহ্ন ধারণ কবে বিদ্যমান । কামদেব ছিলেন মৃকুট 

রাজাব পুত্র। তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কৰে গাজীর অনুগমন কবেছিলেন”_ 

কিন্ত লাবৃস। গ্রামে উপনীত হয়ে ভগিনীব তাদৃশ মর্মপ্তদ ঘটনাষ ব্যঘিত চিতে 

গাজীব সঙ্গ ত্যাগ করেন। কামদেব লাবসা গ্রাম থেকে পশ্চিমাভিমৃখে 

আগ্রসর হন।" প্রথমে তিনি বিশেষভাবে অবস্থিতি কবেন বসিবহাট মহকুমা 

স্থবপনগৰ থানাব অন্তর্গত গাব গ্রামে। সেখানে অধিক বিলগ্ধ না কৰে 

“তিনি উত্তর পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসব হন এবং ইছাম্তী নদী পাব হযে চাবধাট 

আমক গ্রামে এসে জাষগীব স্থাপন করেন। কোন কোন কাবা ভাছে 
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চম্পাবতী পুনজঁবন লাভ করে গাজীব অনুগ্গমন কবে বৈরাটনগ্বে 
এসেছিলেন। কালু ও গাঁজীব সঙ্গে বৈরাটনগবে এসেছিলেন বলে কবিৰ 
বর্মন। আছে। কিন্তু চম্পাবতী প্রসঙ্গেব পব বাজ। মদন রায়েব প্রসঙ্গে এসে 
কালুব আর কেনি সন্ধান পাওয়। যায় না। কালুব স্মৃতিচিহ্ন বিজিত 

সালুতল। গ্রাম আছে। খুব সম্ভব লাব্সা থেকে তিনিও কিঠু কালের জন্য 

“গাজীর সঙ্গ ত্যাগ কবেন এবং এই গ্রামে এসে অবস্থিতি করেন? এখানে 
তীর নামে দরগাহ আছে। তাব নাশানুসাবে এই গ্রামের নামও হয় 

সকালুতল!। কালুতল। বসিবহাট মহকুম!ব হাঁসনাবাদ থানার অন্তর্গত । 

লাব্সা থেকে কালুতলাব দূরত্ব খুব বেশী নহে। 

আপনজন একে একে ত্যাগ কবায় গাঁজীব মনে বৈবাগ্য ভাব পুনরায় 
উদিত হয় এবং ত! তীত্র আকার ধাবণ কবে। তখন তিনি উক্ত 

-লীবৃ্স! অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তন কবেন এবং পশ্চিমাভিমুখে ঘুটিয়ারীর দিকে 
অগ্রসৰ হন। পথিমধ্যে তিনি যেষে স্থানে অবস্থিতি করেছিলেন তাদের 

-কষেকটি স্থান জাজিও চিহিত হযে আছে 1 তাদের মধ্যে বারাসত মহকুমার 
বারাসত থানাব অন্তর্গত উল! এবং পাথব!-দাদপুব উল্লেখযোগ্য? উক্ত 
ছুটি গ্রামে তাব নামাঙ্কিত নজবগাহ আছে। পাথরা-দাঁদপুব থেকে 
পশ্চিমাভিমুখে ঘুটিযাবী ব1 বীশড। ব। বেলে আদমপুব অর্থাৎ মেদনমল্ল 
পবগণাব ব্যবধান খুব বেশী নহে। 

পীৰ মোবাবক বড়র্খ৷ গাজীব অলৌকিক কীতিকলাপের উপব উপরোক্ত 
-পুস্তকাদি ছাড়া কিছু গল্পকথা কোন কোন অঞ্চলে শেন! যায় । সেই 
প্রল্পকথার কষেকটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হল। 

১) দরবেশ বড়খ! গাজী 

উত্তৰ চব্বিশ পবগণাব বাঁবাসত মহকুমাব অন্তর্গত পাথব। নামক গ্রামে 
পীর বডরখখ। গ্রাজীব নামে যে নজবগাহটি আছে, সেখানে একটি পুকুব আছে ! 
পুরুবট পীবপুকৃব নামে খ্যাত। গ্রীশ্মক।লেব ছুপুববেল]। চাঁবিদিকে আগুন 
বর্ধিত হচ্ছে। এ্রগ্রামেৰ এক বাখাল বালক তাব পালের গ্কগুলিকে 
পারপুকুরে জল খাওয়াতে নিষে এল। গ্ররুগুলিকে পুকুবে নামিয়ে দিষে 
পুকুবেব পবপারের দিকে তাকিষে সে বিস্মিত হয়ে যাষঘ। পুকুর পাড়ের 

গাছেব ছাষাঘ লঙ্গ| হয়ে শুষে ঘুঘুচ্ছে এ পৃকষট কে? কিদ।কণ ল্ব। এ 



২১৯২ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা! 

লোকটি! গায়ের বং একেবাবে দ্ধের মতন সাদ1 ! সাদা ধবধবে আলখালঃ 

তার পবণে। ইনি কি তবে গল্লে শোনা সেই দরবেশ ! রাখাল-বালকটি 

তার জীবনে এমন দৃশ্য দেখে নি। সে বিমোহিত হয়ে দেখতে লাগল । হ্ঠাং 

ফিরে এল তাঁব সম্িৎ। পীবপুকুর থেকে তার বাী খুব দুবে নয় । সে তীত্র 
বেগে ছুটে গেল বভীতে । সবাইকে জানাল সে হীপাতে হাঁপাতে । কেউ 

বিশ্বাস কবল, কেউ ব! বিশ্বাস করল না। রাখাল বালক নাছোডবান্দা হয়ে 

দু'একজনকে টেনে নিয়ে এল পীবপুকুরে। কিন্তু হায। বালক অপ্রতিভ 

হয়ে দেখল--গাছের সে ছায়।টি আছে কিন্তু সেখানে কেউ নেই । বালকটিকে 

কেউ উপহাস কবল,_-কেউ ব| উপহাস করল না। তার! বিদ্মিত হুল এবং 

বলল, ইনিই পীর- মোবাবক বড়খ! গাজী। তিনি এখানকাব নজবগাহে 

মাঝে মাঝে আসেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষ! কবে স্থানান্তরে চলে যান। 

২। গাজীর নামে ঝুটির শাস্তি 

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ বারাসত-বসিরহ|ট অঞ্চলে “বুটি' শব্দটির একট 
বিশেষ অর্থ আছে। ঝুটি কথাটি ঝড়েবই ভাঁব-বাহক। গ্রীষ্মের দিনে 
বিশেষ ভাবে দুপুরবেল। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঘৃর্ণিঝডের উৎপত্তি হয়। এই 
ঝডে ধূলো-বাঁলি উড়িষে এমন কি কখন কখন ঘর-বাড়ীর ক্ষতি সাধন কবে। 
ঘুর্ণি ঝড় ব। ঝুটি এতদ্ অঞ্চলে একটি প্রাকৃতিক ঘটন| । 

একদিন দুপুবে প্রচণ্ডভাবে এক ঝুটি এল। সে ঝুটিকে সাধাবণ লোকে 

অসাধাবণ ব| দৈব ঘটন1 বলে মনে কবে এবং সেই কাবণেই যথেষ্ঠ সমীহও 

কবে।' কিন্তু, পাথর| দবগাহেব সেবাযেত সোন্দল শাহজীর ভাইপে। মহম্মদ 

ইলিয়াঁস শাহ্জী সে ঝুটিকে তাচ্ছিল্য জ্ঞ/নে বলল,__ 

ঝুটি এলে স্বৃতে দেবো, 

বামন এলে ছডা দেবো । 

এই কটি কথা উচ্চাবণের পর “ঝুটি'র সে কি রণমুর্তি। ধুলো-বালিতে 
তাৰ সামনে প্রার অন্ধকাঁব করে ফেল্ল। প্রচণ্ডবেগে ঘুবপাক খেতে খেতে 

সে ঝুটি বাডীব সামনে এক মস্ত বড পাটকাটিব গাঁদার কাছে গেল এবং সে 

গাদাটি প্রা পাচ-ছষ হাত উপবে উঠিয়ে নিষে ইলিষাসের মাথাব ওপৰ 

ফেলে আব কি ! সোন্দল উপাষাস্তর না দেখে একান্ত যনে বডর্খী গ্রাজীব নাম 



বডর্থা গাজী ২১৩ 

স্মবণ কবে বলল,--“হে গাজী ! ইলিয়াসকে তুমি এ বিপদ থেকে রক্ষা কব ।” 

ইত্যাদি! 

অল্পক্ষণেব মধ্যে বুটির বেগ প্রশমিত হল। দেখা গেল সেই পাটকাঠির 
গাদ। ইলিয়াসেব মাথাব উপব পডল না,--ছভিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেল না, 

'ষেখানকাব গাদা সেখানেই এসে পড়ল। ইলিয়াস কোন আঘাত না! 

-পাওযায পীর গজীকে সেলাম জানিয়ে সোন্দল শাহ্জী ভাইপোর কাছে 

এলেন। ভাইপো! তাঁব অপবাঁধেব কথ! জাঁনাল । সে প্রতিজ্ঞ। করল-_কখনও 

এমন কটুক্তি সে কববে না? 

'৩। যোলবিঘ। পীরোত্তর জমির কথা 

পাথরা-গ্রামে পীর মোবাবক বডর্থা গাজীব নামে একটি "থান? আজো! 
বিদ্যমান । সেই থান-সংলগ্ন প্রায় ষোল বিঘা জমি পীবের নামে উৎসর্গ কর! 

আছে। কি ভাবে পীবোত্ব হয়েছিল তাৰ চিত্তাকর্ষক এক লোককথা 
'তদৃঅঞ্চলে প্রচলিত আছে । 

উক্ত পাথ্বা নজবগাহেব বর্তমান খাদিম বা সেবায়েতের কোন এক 

পূর্ববপুকষ এক বাতে স্বপ্ন দেখলেন ষেকে একজন যেন বল্ছেন,__"কাল 

'ভোরে এ দরগাহে আস্বে 1৮ হঠাৎ ভাব ঘুম ভেঙ্গে গেল, সমস্ত গা যেন হয়ে 
গেল পাঁষাণেব মতন ভারী । পবদিন ভোবেই তিনি চলে এলেন আগাছা- 

পরিবেষ্টিত অশ্বথ গ্রাছেব তলাষ অবস্থিত তথাকথিত দবগাহেব অতি নিকটে । 
'আর এক পাঁও তাব এগোবাব উপাষ নেই। কি সর্বনাশ । সামনে যে বাথ। 

এ বাঘ, কে এক ফকিব দববেশকে ঘিবে পাহাব! দিচ্ছে। ভয়ে তো 

'আগন্তকেব প্রাণ খাঁচা ছাড1 হওয়াঁৰ উপক্রম! তিনি পিছু হটে এসে পলায়ন 

কবতে উদ্যত হতেই সেই ফকিব তাকে গম্ভীব গলায় কাছে আসতে বল্লেন। 

আগন্তকের তখন আব এক পাও ওঠাবাব ক্ষমতা নেই। তিনি আস্তে আস্তে 

সেই ফকিবের কাছে এগিয়ে ষেতে লাগলেন? কি আশ্চর্য্য! বাঘ ভাঁকে 
কিছু বল্ল না । বাঘ-বেন্টিত সেই ফকিরই ছিলেন পীর বভর্খ। গাঁজী। গাজী 
সাহেব এ ব্যক্তিকে বল্লেন,_-“এইখানে থান তৈবী কবে তুমি ধুপ-বাতি দিষে 
জিযাবত কব্বে । রাজী তে1** সেব্যক্তি বাজী হলেন। 

তৎক্ষণাৎ গ্রাজী সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে আপনাব বাঘেব পিঠে সওয়াব কবে 
নিষে পশ্চিম দিকে চল্লেন। বেশ কিছু সময পথ চলাব পব তার। কোন এক 



২৯৪ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কথা 

জমিদারী সেবেস্তায় উপস্থিত হন। সেই জমিদারী সেবেস্তা থেকে নাকি & 
ব্যক্তির নামে ষোল বিঘ! জমি উক্ত স্থানে পীবোত্বর দেওয়া হয় । 

৪) কে সেই ব্যজি 

পাথরা-দাঁদপুবের ঘটনা । বডর্খা গাঁজীব নজরগাহেব দক্ষিণ গ! ধেঁষে 
বাবাসত- বঙিরহাট রেল লাইন বিস্তুত। নজবগাহেব পূর্ববপাশে একটি 
ফটক আছে। ফটক-পাহাঁবাওয়ালাব বেলকুহীও এ ফটক সংলগ্ন । 

গ্রত ১৯৬৯ শ্রীষ্টাব্দের কথা । ফটকের পাহাবাওয়ালা রেল কর্মীটির নাম' 
শ্রীমদন মণ্ডল । সে দিন ছিল ঘোব অমাবস্যার অন্ধকার । বাত্রি দ্িগ্রহবের; 

শেষের দিকে ভাব কুঠীর দবজাব সামনে এসে কে ষেন নাম ধবে ডাকৃল। 
মদন মণ্ডল কুীবের বাইবে এলেন। এসেই দেখেন ধপধপে সাদ! পোষাক পরা; 
দীর্ঘকার় একটি লোক। মদন মণ্ডল কোন প্রশ্ন কবার আগেই লোকটি 
তাকে অনুসরণ কবতে বল্লেন। মদন মণ্ডলের মুখ থেকে বাক্য নিঃসরণ 

হলনা। পশ্চাত অনুসরণ কবে এসে উপস্থিত হলেন অশ্ব্খতলাব সেই 

থানে। দীর্ঘকায় ব্যক্তি একজন দরবেশ বৈ আব কেউ নন। একটি 

মোমবাতি, একটি ধৃপকাঠি এবং একটি দেশলাই বের করে তিনি মদন মণ্ডলেব 
হাতে দিয়ে বল্লেন,--“থানেব ওপর ভ্বালিয়ে দাও।” 

মদন মগ্ুল মন্ত্রমুপ্ধের মতন তাই করলেন। দববেশ তাকে আবো' 

বল্লেন,_“তুমি এখানে রোজ ধৃপ-বাঁতি দেবে । তোমাব মঙ্গল হবে ।” 

এই বলে তিনি অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মদন মণ্ডলের সমস্ত শবীর, 

খুব ভারী বোধ হল। পরক্ষণে মনে মনে তিনি যেন কি এক অবর্ণনীয মনোবল 

পেলেন। তিনি নীরবে ফিবে এলেন কুতে । প্রশ্ন জাগ্ল মনে,_-কে 

সৈই ব্যক্তি £৮ | 

পরদিন সকালে তিনি গ্রাধ্বাঁসীগণের কাছে রাত্রের ঘটনাগুলি বল্লেন ।' 

তিনি সবেমাত্র কষেক দিন এখানে কাজে যোগ দিষেছেন, এখানকার 

গাজীর থানেব কথা ভার জান! ছিল না। গ্রামবাসীগণেব কাছে শুনে তিনি 

সব বুঝতে পাবলেন । 

তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিন নিয়মিতভাবে উক্ত নজবগাহে 

সুপবাঁতি দিতেন। তিনি কয়েক বাতে খানে বাঘেব গর
্জনও শুনেছিলেন। 



বড! গাজী ২৯৫ 

৫। বাঘ-ঘাট! 
ব্রজ্মণ নগরেব বাজ! মুকুট বাঁষেব কারাগাবে বন্দী গাজীর সহচর ভাই 

কালু। কালুর অপরাধ-_-তিনি গাজীর পক্ষে পাত্রী হিসাবে মুকুট রাজ-কন্যা? 
চন্পাবতীব জঙ্য প্রস্তাব এনেছেন। কালুর বন্দী অবস্থা গাজীব গোচবে এসেছে । 
কালুব মুক্তিব জন্য গাঁজী তখনই যাত্র/ করলেন,_সংগে ভীব বাঘ সৈম্য 
পথিমধ্যে পডল যমুন| নদী। নদী পাব হতে হবে। পাটনী এল। পাছে 
পাটনী বাঘ দেখে ভষ পায, তাই আগে থাকৃতেই তিনি বাঘগুলিকে ভেডাষ 

বপান্তবিত কৰে রেখেছিলেন। পাটনী অবশ্য তাদেরকে পার কবে দেয়.কিন্ত 
পারানি হিসাবে ভেডা চাষ । পরিপুষট ভেড! দেখে ওর খুব লোভ হযেছিল ৮ 
গাজী তৎক্ষণাৎ ছুটি ভেড়াবপী বাঘ দিয়ে দেন। পাটনী তে! মহা খুশী ? 

বাড়ী নিষে সে খুব যত্ত কবে গোয়ালে রেখে দিল । রাত্রে সে ভেডাগুলি বাঘ 

হয়ে যায়! 

ভেড। ছুটি দিযে কি একট! উপলক্ষ্যে ভাল একট! ভোজ দেবাব আনন্দের 
বল্পনাষ পাটনীব তে! রাত্রে একরকম ভাল করে ঘৃমই হল ন]। ভোর রাত্রে 
সেআর একবার ভেড। দুটি দেখে আবাব তৃপ্তি পাওয়াব আশায় গোয়ালের 

কাছে আসতেই চকে উঠল। বাপরে এ যে বাঘ। পাটনীকে দেখে বাধ 

ছুটে! গ। ঝাঁড। দিষে উঠে দীভাতেই পাটনী দিল ছুট। গ্যয্লস1! ছুট যে পড়ি 

কি মবি। ভাগ্যে গোষাল ঘরেব দবজ| বন্ধ ছিল ন1,-খোলাই ছিল 

বাঘ ছুটি দিল দৌভ লেজ পিঠে তুলে । গ্রামবাসীদের যাব। ভোবে উঠেছিল 
তা! দুটে। বাঘকে গ্রামেব মধ্য দিষে ছুটতে দেখে হতভম্ব । দ্ৃপ্চাঁবজ্ন মুবক: 

লাঠি-সোট। হাতে নিয়ে হৈ হৈ কবে শিষু ধাওয। কবল। বাথ ছুটি ছুটে যমুন! 
নদ,র ধাবে এল এবং ঈীতাব কেটে পাব হযে চলে গেল উত্তব-পূর্বাভিমুখে 
অর্থাৎ ব্রান্মণ নগরেব দিকে, যেদিকে গ।জী গমন কবেছিলেন। যেখান দিয়ে 

যমুন। নদী পাব হয়ে গাজীব বাথ ছুটি গিষেছিল, সেখানে পববর্তীকালে 
মানুষ পাবাপ।বেব ঘাট হয়েছে । কিন্ত যেহেতু বাঘ পাব হযেছিল সেই হেতু 
এই ঘাটেব নামকবণ হযেছে বাঘ-ঘাটি। | 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ 

ব্য গার 

পীব হজবত মহীউদ্ধিন আব্দুল কাদের জিলানী বাজী, হজবত বডপীব 
সাহেব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সৈরদ আল্-হাসানী আল্-হোঁসাইনী 
নামেও বিখ্যাত। তিনি সকল অলির শ্রেষ্ঠ বলে গওসল আজম্ পীবানে 
পীর দস্তগীব নামে খ্যাত। তাকে কেবলমাত্র ভ্বিলানী নামেও অভিহিত 
কর! হয। ৪৭০ হিজবীব ১লা বমজান৬৪ (ইংবাঁজী ১০৭৭-৭৮ খুষ্টাবে) 

মতাস্তবে ৪৭১ হিজরীতে৬৫ তিনি ইরানেব ভ্বিলান জেলাব নীপ নামক গ্রামে 

জন্মগ্রহন করেন। তব পিতাব নাম হজবত আবু সালেহ্ মুস। জঙ্গী এবং 
মাতার নাম উদ্মুল খায়ের ফাতেমা! । তিনি পিতাব দিকের ইমাম হাসান 

এবং মাতার দিকের ইমাম হোসেনেৰ বংশপম্ভূত। ইমাম হাসান ও ইমাম 

হোসেন ছিলেন হজরত মুহাম্মদের কন্যা হজবত ফাতেমা যোহবাব পুত্র। 

দশ বৎসর বয়সেই তিনি অলির সন্মান পান। আঠারো বছব বয়স পর্য্যন্ত 

তিনি কঠোব দাবিদ্রের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস কবে বাগদাদে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ 

করেন । পু 

হুজবত বডপীব সাহেব কাদেবীষা তবীকা-পন্থী স্বফী মতবাদে প্রবর্তক । 

কথিত আছে তীব প্রভুত শক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপবিসীম গুণগ্রবিম! 

ছিল। ভাব সমগ্র জীবনই অলৌকিক কীত্তিকলাপে পবিপুর্ণ ! তিনি প্রায় 

একশত বংসবকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর মহান এন্তেকাল বা! মৃত্যুব তাবিখ 

&৬১ হিজবীর ১১ই রবিউল অ1উযাল (ইংরাজী ১১৬৬ খুষ্টাব্দ )। 

হজরত বডপীব সাহেবের মাজাব বোগদাঁদ শহবে অবস্থিত তিনি সম্ভব
তঃ 

বঙ্গে আগযন কবেন নি। তরু এদেশে বযেকস্থানে তাব নামে কাল্পনিক 

দবগাহ্ প্রতিটিত হযেছে। ভাব বংশধব কাদেবীয়া বিকার সাধক পাব 

রা ওবফে পীব হজবত শাহ্ মখছমু বপোশ ১২৮৮ খাবে 

বোগদাদ থেকে বাজশাহী জেলা ইসলাম ধর্মপ্রচাব কবতে এসেছিলেন 1৬১ 

আগঠাঁবো বংসব বযসে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভেব জঙ্া বাঁগদ|দে গমন 
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কবেন এবং সেখানে ভাষাতত্ব ও মুসলিম আইনশান্ত্র অধ্যযন করেন। তিনি 

বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত সুফী আবুল খইর মোহাম্মদ বিন্ মুসলিম 

দরবাসের (মৃত্যু ১১৩১ খৃঙ্টান্দে) নিকট তসাউফেব শিক্ষ। লাভ কবেন। 

অতঃপর বাগদাদের বিখ্যাত হানবলী মাদ্রাসাষ অধ্যক্ষ কাজী আৰু সাণ্দ 

মোবারক আল্-সুখববমীর নিকট থেকে 'খিবক।” বা স্ফীদেব বিশিষ্ট 
পবিধান লাভ করেন! হযবত আবদুল কাঁদেব জিলানী ধর্ম বিষয়ে অনেক 
গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের মধ্যে (১) আল্-গুলইয়1-লি-তালিবি তবীক 
'আল্-হন্ধ, (২) আল্-ফতন্ুব বব্বানী, (৩) ফুতুহ-উল-খয়রাত, (৪) জল1-উল- 

খাতির, (৫৫) হিজব-বশায়ের-উল-খয়াবাত ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই 

কিতাবগুলিতে হজরত আবদুল কাদের আইনবিদ্ হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচষ দিয়েছেন। তিনি বাঁগদ!দেব হানবলী মাদ্রাসা অধ্যক্ষের পদ 

অলঙ্কত কবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি খানকারও প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। 
মান্রাসা এবং খানকাহ উভষই ১২৫৮ খুহ্টা্দে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস 

হওয়ার সময বিনষ্ট হয় । 

কাদেরীয় তবীক] হয়বত আবুল কাদেবের জীবদ্দশাতেই বেশ জনপ্রিয় 

হষে উঠে এবং তার স্বত্যুর পৰে তার শিল্ভর! এই তরীক! সার! মুসলিম জাহানে 
বিস্তার কবে। বর্তমানে আরব, তুরস্ক, মিশব ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্ত 

মুদলিম দেশ এবং প।ক-ভাবত উপমহাদেশ ইত্যাদি সকল এলাকায় কাদেরীয়। 
তরীকা অত্যন্ত জনপ্রিয় । কাঁদেবী তরীকার সুফীরা বাগদাদে হ্যবত 
আবছুল কাদেব জিলানীব দবগাহের খাদেমকে তাদেব আধ্যাত্মিক নেত। 

বপে মান করে। বিভিন্ন স্থানেব কাদেবী স্ৃফীরা বিভিন্ন জিনিষকে তাদেব 

তবীকাব প্রতীকরূপে ব্যবহাব কবেন। যেমন তুবস্কের স্ফীর! সবুজ গোলাপ 

ফুলকে প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। কোন একজন মুবীদদ এই তবীকা গ্রহণ 
কবতে চাইলে এক বৎসব শিল্তত্ গ্রহণের পবে তাকে একটি ছোট পশমী টুপী 
আনতে হয়। সুফী ব। স্বুবশীদ এই টুপীব সঙ্গে আঠাবে! পাপ্ডি-বিশিষট 
একটি সবুজ গোলাপ ফুল যুক্ত কবে দেন। এই টুপীকে তাজ বল! হ্য। 
ভীবা সরুজ বঙকে পছন্দ কবলেও অন্যান্য বঙ ব্যবহার কবতে তাদেব বিশেষ 
আপত্তি নেই। মিশবেব ক।দেবী সুফীর| সাদা বঙ পছন্দ কবেন। পাঁক- 
ভাবত উপমহাদেশে হযরত আবহুল কাদে জিলানীব ম্মবণে ববিউস্-সানি 
মাসে এগাঁব তাঁবিখে উৎসব পালন করা হয। পাক-ভাবতেব বিভিন্ন 
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স্থানে তার লকল দরগ্যাহ তৈবী বরা হয় এবং সেখানে স্থানীয় জনসাধারণ 
নিয়ম্তি শিবনী মানত বরে থাকে। কাদেরীয়া তরীকা সুফীদেব সাধনা 
পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভ।বে €চলিত আছে এবং সকলেই দাবী কবেন 
যে, তাদেব পদ্ধতিই হজবত আবদুল কাদের কর্তৃক আদেশকৃত। হ্জবত 

আবদুল কাঁদের বচিত “ফুযুদত-আল-বব্বাণীয়া”গ্রন্থে দেখ! যাষ যে, কোন 
লে।ক কাদেরীয়া তরীকা গ্রহণ করতে চাইলে তাকে দিনে রোজ! বাখতে এবং 

রাত্রে আল্লাহব উপাসনায় মশগুল থাকৃতে আদেশ দেওয়া আছে। এই 
অবস্থায তাকে চর্লিশ দিন থাকতে হয। এই সময়ে যদি কেউ এসে তাকে 

বলে, “আমি খোদ।,৮ তাঁর উত্তব দিতে হবে যে,-“না, তুমি আল্লাহ্ব 

মধ্যে।” যদি শিক্ষ/নবিশেব সত্যতা প্রমণের জন্যই এই মুদ্তি এসে থাকে 

তবে তা অদৃশ্য হযে যাবে, আর যদি অদৃশ্য ন! হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে» 

ভাব শিক্ষানবিশীর কাল শেষ হযেছে এবং তিনি কাদেরীয়া তবীকাব 

আধ্যাত্সিক উন্নতি লাভ কবেছেন। 

উত্তব চব্বিশ পবগনা জেলার বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত বারাসভ 

থানাধীন খামারপাঁডা-_খাসপুর গ্রামে অবস্থিত পীর হজরত শফীকুল আলম 

রাঁজী মতান্তবে পীর ছেরু দেওয়ান রাজীব যে দরগাহ আছে, স্থানীষ 

জনসাধারণ তাকে হজরত আবছুল কাদেব জিলানী ওরফে হজবত বডপীব 

সাহেবের কাল্পনিক দরগ্াহ বলে মনে কবেন। অবশ্য একই জাষগাষ দুই 

পীবেৰ দরগাহ থাকার কথা গোঁবমোহন সেন বচিত “হজরত গাজী সৈযদ 

ম্যেবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন-চবিতাখ্যান” গ্রন্থে দৃষট হয। বন্ততঃ 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব ঘুটিষাবী শরীফে হজবত বডপীব এবং পীব বড খাঁ 

গ্াথীব দবগাহ অবস্থিত আছে। জনসাধারণ থামাবপাডা-খাসপুবেব 

দরগাহেব সেবায়েত। প্রতি বৎসর ২১শে মাঘ তারিখে ওরস এবং 

প্রা দশ দিনেব মেলায় গডে হাঁজার লোকেব সমাবেশ হয। এই 

দবগাহ সম্পর্কে আঁবো বিবরণ পীব হজবত শফীকুল আলম বাজী শীর্ষক 

আলোচনায় প্রদত্ত হযেছে। 

বাঁবাসত মহকুমাব আম্ডাঙ্গ। থানার অন্তর্গত জিবাট নামক গ্রামে 

হজরত বড়পীব সাহেবেব নামে একটি কাল্পনিক দবগা
হ আছে। এই দরগ্াছের 

বর্তমান (১৯৭০) সেবাঁষেতেব নাম মুহম্মদ ক্ষ্য/পার্টীৰ শাহৃজী, পিত! মবহুম 
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পাহাড শাহজী। প্রতি বংসর ২৫শে ফাস্ভন তারিখে ওরস হয় এবং তিন- 

দিনে মেল! বসে । এই মেলায় গড জমাষেত প্রায় তিন-চার শত জন। 

এখানকার পীরোত্বর জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। পূর্বের এই মেলাষ 

পীরের গান, পুতুল নাচ, যাত্রা প্রভৃতি হত বলে জানা যায়। সেবায়েতবা 

কিছু কিন্তু অতিথি সংকাব করে থাকেন এবং প্রত্যহ ধৃপ-বাতি প্রদান করেন। 

এখানকাব দরগাহে ষথাকীতি শিবনি, হাজত ও মানত দত হয়ে থাকে । 

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুব গ্রামে হজরত 
বডপীর সাহেবেব একট কাল্পনিক দরগাহ আছে। বতমানে এ দরগাহেব 

সেবাষেত হলেন জনসাধারণ। ইতিপূর্বে তার সেবায়েত ছিলেন মরহুম 
অন্ন ও মরহুম পন্ন নায়ী ছূ'জন মুসলমান মহিলা! এ দরগাহটি বুড়ীব 
দরগাহ নামেও পরিচিত। দরগাহ সংলগ্ন জমির পরিমাণ প্রায় ২৩ বিঘ!। 

মাটিব দেওয়াল আব খডেব চালে প্রস্তুত দরগাহের সামনেব ময়দানে প্রতি 

বংসর শ্রীপঞ্চমীর দিনে মেলা বসে। মেলা একাধিক দিন চলে-_-তাতে 

কয়েক শত লোকের সমাবেশ হয । ভক্ত সাধারণ এখানে শিরনি, হাজত ও 

মানত দিষে থাকেন। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। 

হাভোয়। থানার শঙ্কবপুর গ্রামে অবস্থিত বড পীবেব কাল্পনিক দবগাহে 
প্রতি বংসর ২৫শে মাঘ তারিখে ওরস হয় এবং একদিনের মেলা বসে। 

পূর্বের একাধিক দিনেব মেল! বসত । এই দরগাহেব সেবায়েত হলেন মরহুম 

হু'্ধু ফকিরেব বংশধরগণ। পূর্বের এখানকার মেলা উপলক্ষ্যে ঘোড়-দৌডেব 
প্রতিযোগিত। হত। সেবায়েতগ্রণ প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে ধুপ-বাতি 
গ্রদান কবেন। 

বাদুডিয়া থানাব অন্তর্গত আটলিয়। গ্রামে একটি কাল্সনিক দরগাহ আছে। 
এই দবগাহ্ মৃষ্টিব একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি সংক্ষেপে 
এইকপ £- 

আটলিষা গ্রামে বিশ্বসতরপ্রসন্ন দাস নামে কহিদাঁস সম্প্রদাষেব এক ব্যভিব 
বসতি ছিল। ফুলমতী দাস ভাব পরী । সবষে ফল তুলতে গ্রিষে সবষে খেতে 
একবাব ফ্লুলমতীব ওপব নাকি দৈব “ভব হয ॥ তিনি সেখানে শ্রীভ্রীতাবব- 
নাথেব নামে একটি স্থান নির্দিউ করে পৃজ। কবাব স্বপ্নাদেশ পান। তিনি 
সেই আদেশ মতন একটি থান” স্থাপন কবে সেখ(নে পূজা দিতে আর 
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কবেন। আশ-পাশেব অনেক ভক্ত সেই পৃজা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 'থাকেন। 
কথিত আছে অনেকে সেখানকাব ফুল-মাটি ব্যবহাৰ কবে বোগে নিবাময 
ল।ভ করেন। ফ্কুলমতীব স্বত্যুর পর তদীষ পুত্র মঙ্জল দাস সেই থানে 
যথারীতি পৃজ! দিতেন । মঙ্গল দাঁসেব স্বত্যুব পব ডীর স্ত্রী জীবিকা নির্বাহ 
কবতে অক্ষম হয়ে পডেন এবং জীবিকাব সন্ধানে নাবালক সন্তানগণকে নিষে 
কদ্রপুর নামক গ্রামে চলে যান। গ্রাম ত্যাগেব পুর্বে মন্লেব স্ত্রী সেই 
শ্রীশ্রীতাবকনাথের স্থানটি দেখাশুন। কবাঁর জন্য মেসিয়া গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ 

এলাহি বকৃস নামক এক সজ্জ্বন ফকিরেব হাতে ভার অর্পণ কবেন। এলাহি 
বকৃস সাহেব সানন্দে সেই দাষিত্ব নিয়ে পরবর্তীকালে তিনি এই থ্থাঁন'-কে 
বডপীব সাহেবেব থান বলে প্রচাব কবেন। কালক্রমে সেই থানেব উপৰ 

ইটেব তৈয়াবী সৌধ নিম্সিত হযেছে । এইটিই অধুন! হজবত বডপীব সাহেবেব 
কাল্পনিক দবগাহ নামে প্রসিদ্ধ । 

মোহাম্মদ এলাহি বকৃস ফকিবেব কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। মোহাম্মদ 

মেছের আলি নামক পালক পুত্র তর উত্তবাধিকাবী হন। এই মেছেব 
আলিব বাভী ছিল “বেন।' নামক গ্রামে । মেছের আলিব পালক পুত্র 

হওষাৰ একটি গল্প আছে। লোঁককথা-পর্ব্বে আমবা তার উল্লেখ কর্ব। 

আটলিষা গ্রামের কাল্পনিক দরগাহ্-সৌধটি বর্তমানে (১৯৭০) মান্র 

তিন শতক জমির উপর অবস্থিত । মুহম্মদ মেছেব আলি শাহ্জীর বংশধবগণ 

উক্ত দবগাহেব সেবায়েত বপে বিদ্যমান। তীবা সেখানে প্রত্যহ ধূপ-বাতি 

দেন। হজবত বড়পীরেব নামে বোগ নিবামষেব জন্য তেল, ওষুধ ও কবচ 
তাবা ভক্ত সাধাবণের মধ্যে বিতবণ কবেন। অবশ্য এজন্য দাতা নামার 

মূল্যও গ্রহণ করেন। উক্ত দবগাহে প্রতি বংসর আটাশে কাণ্তিক তাবিখে 
ওবস এবং পৰে ছুই সপ্তাহের মেল। বসে । প্রথম দিনেব মেলাষ প্রথম শিবনি 

ও হাজত কেবলমাত্র হিন্দ্ব ভক্তগণই প্রদান কবেন, দ্বিতীয় দিনে শিবনি ও হাজত 

কেবলমাত্র মুসলমান ভক্তগণ দেন; তৃতীষ দিন থেকে উক্ত নিষমেব কোন - 

কঠোবতা! থাকে না। সেই মেলায় গে প্রায় পাঁচ হাজাব লোকেব সমাবেশ 

হয়। মেলায় যাছুখেলা, মার্কাস বসে এবং যাত্রাগান হয । নাবিকেল- 

বেডিযাব কচি মণ্ডল পীবালি গান কবতেন। কাদপুবেৰ মাদাব গাইন নিছে 

গ(ন বচন! কবে মাঁপিক পীব, মাদার পীব ও পীর ঠারুবববেব গান গাইতেন! 
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তাছাড। কাঁওযালী গান গাওয়া হত ভক্তগণ মনোবাসন! পূরণের আশায় 

দবগাহেব গ্রায়ে ইট বেঁধে থাকেন। 

হজবত বডপীব সাহেবেব জীবনী ও আশ্চধ্য কেবামত বিষয়ক কবেকখানি 

পুস্তকের সন্ধান পাওষ| যাষ। তাদেব মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য £- 

১, মৌলভী আবুল মজিদ বচিত হজরত বডপীরের জীবনী । 

২. মৌলভী আজহাব আলীব গ্রন্থের নাম হজবত বড়পীরের জীবনী ও 

আশ্চর্য্য কেরামত । 

৩, কাজী আশৃবাফ আলী' বচিত গ্রন্থের নাম গওষ উল আজম ব! 
হজবত বডগপীবেব জীবনী ৷ 

৪. মুনশী জোনাব আলী মরহুম বচিত হজবত বডপ্পীবের গুণাবলী 
নামক পুত্তকখানি আমার হস্তগত হয়নি। ক্ৃষ্ছবি দাস বিবচিত 
বডসত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি নামক কাব্যে কভার পৃষ্ঠাক়্ 
এই পুত্তকেব নামোল্লেখ আছে। 

মৌলভী আবহ্ল মন্দিদ সাহেবের জীবনী অজ্ঞাত । তীাব গ্রস্থেব মধ্যে 

আত্মপরিচষ পাঁওষ। যায ন|। উক্ত গ্রন্থেব প্রকাশকের নাম কমরুদ্দিন 
আহ্স্মদ। তাজমহল বুক ডিপো, ১১ সি, ম্যাকলিওড স্ট্রীট কলিকাতা-১৬ 

হইতে প্রকাশিত হযেছিল। মুল্য মাত্র তিন টীক!। এ পুস্তকের মুদ্রকেব 
নাম বিভূতিভূষণ কযোডী। কয়োজী প্রেস, ২৭ মহেজ্র গোস্বামী লেন, 
কলিকাতি1-৬। 

পুস্তকখানি ৭১৪২" আকৃতি বিশিষ্ট । পৃষ্ঠ। সংখ্যা ২২৯। আভাস 
ব! ভূমিকা, সূচীপত্র ও পরিশিষ্ট ব্যতীত বডপীব সাহেবের জীবনী-অংশ 

নিক্বলিখিত প্রধান শিরোনামার বিভক্ত কব! হয়েছে £__. 
১। প্রাথমিক যুগে ইসলাম 

২। প্রতিক্রিয়! 

৩। পিতৃ ও মাতৃকুলেব পরিচষ 
৪1 ক্ষমাব অন্তত নিদর্শন 

&) হজবত বডপীরেব জন্ম সম্বন্ধে ভবিষ্কদ্বানী 

৬। » »... বাল্য জীবনের কেরামত 
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৭ বাঁল্যেব শিক্ষ।-দীক্ষ! 

৮। সুদুবেব আহ্বান 

৯। দুর্গম পথেব যাত্রী 

১০1 বাগদাদের শিক্ষা-পীঠে 
১১। বাগদাদে দুর্ভিক্ষ 
১২1 বডপীব সাঁহেবেৰ মহানুভবত| 

১৩। শিক্ষা ও সাধনা 

১৪। সাধন। ও সিদ্ধি 

১৫! শয়তানের ধোক। 

১৬। হজবত আরু সৈয়দ মোকার্রমী বেঃ) 
১৭। কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটন। ও হুজরতেব মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়!, 
১৮। নৃতন কর্মক্ষেত্রের নব পবিবেশ 
১৯। পথেব সন্ধান 

২০1 খলিফার শিরশ্চেদ 

২১। ভক্তের অব্যক্ত মনোভব অনুসরণ 

২২। বড়পীর সাহেবের দৃব-ভেদী কণ্ঠ 
২৩। হজরত বডপীব সাহেবেব মুবীদ ও ছাডমগ্ডলী 
২৪। ৯ » » নৈমিত্তিক কর্মসূচী 
২৫। ৯ ».. সুর ও স্থল দেহধাবণ 
২৬। মুবিদানেব প্রতি হজবত বডপীব সাহেবেব স্রেহ-মমত! 
২৭। আলি আল্ল।দের অবদান 1 

২৮। হজবত বডপীব সাহেবেবব বিভিন্ন কেবামত 
২৯। সংসাব জীবন ও পবিবাব-পবিজন 

৩০। ওফাত 

মৌলভী আবহ্ল মজিদ সাহেব পুস্তকখানি আধুনিক বাঙ্গাল! গন্যে বচন 

করেছেন। কিছু কিছু আববী ও ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হলেও গ্রন্তেব ভাষ। 

সবল এবং প্রাঞ্জল! গ্রন্থে তাৰ বচনাঁকাল লিখিত নেই ৷ 

এই গ্রশ্থে আল্লাহতালাষ অপার মহিমা হজবত বডপীর সাহেবেব 

মাহাত্মযপূর্ণ জীবন-আলেখ্যেব মাধ্যমে প্রচাবিত হযেছে! গ্রন্থকার ভূমিকাৰ 

একস্কানে লিখেছেন_-“বসবেব পব বৎসর হজবত বডপীব সাহেব আল্লা 
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এবাদতে আহাব, নিপ্র।, আরাম, আবেশ ত্যাগ করিয়! ষে কঠোব কেশ 

স্বীকার কবিধাছেন, তাহাতে এই অনিবাধ্য সাফল্যেব জনা, কাহাবও সে 

প্রশ্ন কবিবাবও সুযোগ থাকে না। তাহার জীবনই তাহাব সাফল্যেব, 

তেষ্ঠত্বেব, অলোকিকত্বে স্বাক্ষর! আমাদেব লেখ! প1ঠকগণেব জীবনে 

কিছু প্রভাব বিস্তাব কবিষা সঠিক পথের সন্ধান দিতে পাবিলেও শ্রম এবং 

অর্থব্যষ সার্থক মনে কবিব 1” 

মৌলবী আজাব আলী সাহেবের নিবাস ছিল খলিসানিনামক গ্রমে। 
সাব আব কোন পবিচরর পাওব! যাষ ন|। তার পুস্তকেব নাম হজবত 

বডপীরেব জীবনী । মুদ্রিত এই পুস্তকেব আকৃতি ৭১৫” এবং পৃষ্ঠ। সংখ্য। 
২৪৬। আভাস ও সূচীপত্র ব্যতীত হজরত বডপীব সাহেবেব জীবন-কথ। 
ও তাৰ অলৌকিক কীন্তিব বিববণ অনেকগুলি শিবোনামায় বিভক্ত। তাব 
প্রথম প্রকাশ কবে হযেছিল জান! যাষ ন!। ত্রয়োদশ মুত্রনকাল সন ১৩৭৪ 
সাল বলে উল্লেখ আছে। তাৰ দ্বিতীয় সংস্কবণ কবিবব শেখ হবিবব বহমান 
সাহিত্যবত্ন সাহেব কর্তুক সংশোধিত হযেছিল বলে উল্লেখ আছে। গ্রস্থাবস্তে 

হজবত মাওলান। শাহ্ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকব সাহেব কর্তৃক 
সমালোচন। প্রদত্ত হযেছে । তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশে সন্ভোষ প্রকাশ কবেছেন। 
পুস্তকেব প্রকাশক মদিন। বুক ভিপে। ৯৮, রবীন্দ্র সবণী, কলিকাত।-১। 

সূল্য ৩ টাক! &০ পয়স।। পুস্তকে শিবোনামা পৃষ্ঠায লিখিত আছে £-- 

আউলিষ। শিবোযনি যিনি বডপীব 

শুন ভাব কথা যত আমীব ফকীব। 

এই গ্রন্থে কিছু আববী-ফাঁবসী শব্দ থাক। সত্ত্বেও বেশ সবল ও প্রার্ল 
গ্দ্যভাষা স্খপাঠ্য হয়েছে। এতে আল্লাহ্তালা-মাহাত্ম্য হজবত বডপীব 

মাহাআ্ম্য-কথ' প্রচাবেব মাধ্যমে প্রচাবিত বলে অনুভব কব! যাঁষ। লেখক 

আভাসে লিখেছেন,_-“ইহ। পাঠে পাঠক উপকৃত ও পবিতুষ্ট হইলেই শ্রম 
সার্থক জ্ঞান কবিব ।” 

কাজী আশবাফ আলীব পবিচষ দুত্প্রপ্য। তব পুস্তকেব নাম গওসউল 
আঁজস ব| হজবত বডপীবেব জীবনী । গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪1 মুখবন্ধ, 

সূচীপত্র ও জীবনী এই তিনট প্রধান অক্ষে বিভক্ত । জীবনী অংশ ৮টি 



৩০৪ ল| পীব-সাহিত্যেব কথা 

পবিচ্ছেদে বিভক্ত । গ্রন্থের শেষে বডপীব সাহেবেব মাহাত্ম্য জ্ঞাপক তিনটি 
কবিতা আছে। ইহা কবে প্রথম বচিত হযেছিল ত। জাঁন! যায় না। চতুর্থ 
সং্কবণ খুব সম্ভব ১৯৭০ খৃষ্টাবে প্রকাশিত হযেছে। প্রকাশক মোঃ নুকল 
ইসলান “ওসমানিয়া' লাইত্রেবী, ৩০ নং মদন-মোহন বর্মন ভ্্রীট, মেহুষা 
বাজাব, কলিকাত।-৭। মুল্য ৩ টাকা ৫০ পষস1। 

আধুনিক বাঙ্জাল। গণ্যে বচিত পুস্তকখানি সুখপাঠ্য। কিছু কিছু আববী- 
ফাবসী শব্দ থাক! সত্বেও ভাষ! বেশ সবল ও প্রাঞ্জল। হজবত বডপীব 
সাহেবেব মাহাত্ব্য বিৰৃতিব মাধ্যমে আল্লাহৃভালাব অসীম মাহাস্ম্যকথ! 
প্রচারিত হযেছে । মুখবন্ধে লেখক লিখেছেন,__“বাঁজাবে হজবত বডপীর 
সাহেবের যে সব জীবনী চল্তি আছে তাহাতে আমব। লক্ষ্য কবিষাঁছি ষে, 

সব সময়ে গ্রস্থকাব এঁতিহাসিক সভ্যত| বক্ষ কবেন ন।ই এবং মনগড। 

কাহিনী দ্বার। উক্ত পুস্তকগুলি ভরিয়া! বাখিষাছেন! ইহ! পাঠকাদেবকে 
বিভ্রান্ত কবিবে এই ভষে আমর। আমাদের পুন্তকখানি সম্পূর্ণ এতিহামিক 
সত্যতার উপব ভিত্তি কবিষ| প্রণযন কবিলাম। ইহ। পাঠে পাঠক পবিতুষট 

এবং উপকৃত হইলে আমব! আমাদেব শ্রম সার্থক মনে কবিব 1” 

হজবত বডপীর সাহেবের জীবতকাল খৃস্টীয একাদশ শতাব্দী । উাব 

জীবনী বাঙ্গ/লা৷ ভাষায় কবে প্রথম বচিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জান! 

যায় না। আনুমানিক বিংশ 'শতাব্দীব প্রথামার্ধ থেকে এইবপ জীবনীগ্রস্থ 
রচনার সূত্রপাত হযেছে । হজবত বডপীব স1হেবেব অলৌকিক কীন্তিকলাপ 

বিষয়ক অসংখ্য লেোককথা আছে। তাব কষেকটি মাত্র উপবোক্ত গ্রন্থে 

লিপিবদ্ধ হয়েছে। লোককথাগুলিব শিবে।নামাঁসমূহেব একটি সংক্ষিপ্ত 
তালিকা এখানে প্রদত্ত হল £-_ 

ক। মৌলভী আবহুল মজিদ সাহেব বিবচিত হজবত বডপীবেব জীবনী 
নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ লৌককথা সমূহেব তালিক। £_ 

১। অনিবাধ্য মৃত্যু হইতে বক্ষ| 

২। তাইগ্রীস নদীৰ উপব দিষ। পদত্রজে ভ্রমণ 

৩। তোভাবন্দী মুদ্র। হইতে বক্তপাত 

৪1 যোজনেব পথ নিমেষে গমন 

% 1 কহানী শক্তিতে ডাকাতদল নিহত 
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১৬। 

বড পীৰ ৩০৫০ 

হজরতেব প্রার্থনায বর্ষণ বন্ধ 

রং ». উদবী বোগেব উপশম 

মোবারক পীবহানেব ববকত 

নিঃসন্তানেব সম্তানলাভ 

নিজ সন্তান অপরকে দান 

তাইগ্রীসেব বন্যা প্রতিবোধ 

কেতাব পবিবর্তন 

স্বেনের হন্ত হইতে বালিক! উদ্ধাব 

জ্বব ব্যাধিকে দুবীভূত হইবাব আদেশ 
আর একটি অত্যাশ্পর্য্য ঘটন| 

পায়ব। ও কুষীর পাখীব কাহিনী 

খ। মৌলবী আজহাব আলী প্রণীত হজরত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চর্ম/: 
কেবামত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ লোককথাসমৃহেব শিবোনাম! £-_ 
১৭। 
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২০। 
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৩২। 
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গর্ভে থাকিয়! ব্যাত্রবপে লম্পট সংহাঁব 
বডপীব সাহেবেব নিকট দস্্যুদেব দীক্ষা গ্রহণ 

ওযাজের সভাষ জনৈক স্ত্রীলোঁকেব কমাল অদৃশ্য 
স্বপ্নে হজবত আষেসা সিদ্দিকা স্তন্যহ্গ্ধ পান 

হজবত রসুল দেঃ)কে দ্বপ্ধে দর্শন 
শৃন্তে ভ্রমণকাবী এক সাধুপুকষেব শাস্তি 

অলী হইবাব নিদর্শন 
ভাজ। ডিম হইতে বাচ্চা বাহিৰ 
সর্পৰপে এক দৈত্যেব ইসলাম ধর্মগ্রহণ 
এক ব্যক্তিৰ জীবতকাঁল ঈসা! নবীব আগমনকাল পর্য্যত্ত বন্ধিত-- 
চোব হল কোতব 

বডপীবেব কুকুব কর্তৃক তপহ্বীব ব্যাগ্র সংহাঁব 

খৃষ্টান দঞ্জিব ইসলাম গ্রহণ 

ইমনবাসী খৃহ্টানেব ইসলাম গ্রহণ 
বডপীবেব প্রশ্নাব দর্শনে চাবি শত ইহুদীব ইসলাম গ্রহণ, 
খুইটান ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম সন্ধে তর্ক-বিতর্ক 
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৮1 

বাংল! পীর-সাহিত্যেব কথ। 

স্বপ্নযোগে ডাকাতেব হাত থেকে সওদাগবেব উদ্ধাব 
খভম নিক্ষেপে দস্যু সংহাব ও সওদাগব বক্ষ! 
বমণীব সতীত্ব বক্ষা | 
বডপীবের নিকট দোয়৷ শিখিয়! দৈত্যেৰ প্রাণ বধ 
কুমবী পাখীব কথা ও পায়বাব 'ডিম 
স্ব্পৰপী জ্বেন (প্রেতাত্মা!) হত্য! কবে ভূত্য বন্দী 
দৈব কর্ডৃক শষতান প্রহ্থত 
নিমজ্জিত তরীর ম্বত বরযাত্রী জীবিত 
বডপীব সাহেবেব উপব জ্বেন জাতির আধিপত্য 

নামের তাসিবে ভ্বেন ও শায়াতিনের কুছৃষ্টি দুব 

নজদেব.রাদশাব শান্তিভোগ 

পীর শেখ ছাঁনগর়ান (বঃ)-এব ছৃর্ভোগ 

রঙ গ স্থবা পানে ব্যস্ত 

নামের গুনে বালকের বোগ মুক্তি 
বাখদাঁদ শহবের কলেব| বিনাশ 

জনৈক স্ত্রীলোকেব স্কৃত সাত সম্ভান পুনজ্জীবিত 
মোরগ খাইয়া! পুনরায় তাহাব জীবনদান 
পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ ঘর্ষণে পুত্রলাভ 
হজবত সাহাঁবুদ্দীনেব জীবন বৃত্তান্ত 

বিশ জন স্ত্রীলোকের পুকষ অঙ্গ প্রাপ্তি 
জনৈক ব্যভিকে সাধুদ্ব প্রদান 

খোদাভক্ত প্রেমোন্মত্ত সাধুপুকষ 

ফকিবী কাডিয়া লওয়া 

মঈনুদ্দিন চিশৃতি ও বক্তিযাব কাকীর সামাব বিবরণ 

বাগদাদেব বাদশাকে স্বর্গীষ ফল ভক্ষণ করিতে দান 

স্বর্ণমৌহব বক্তময় 
৫৯। বডপীবেব দান-বস্ত পঞ্চাশ বছবেও অপবিবপ্তিত 

৬০! 

৬১1 

৬২ । 

শয়তানেব চাতুবী 

একদিনে সতেবো স্থানে এফতাব 

শুষ্ক বৃক্ষে ফল 



বড় পীর ৩০৭ 

৬৩। এবাদত ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ 
৬৪। জবল-জন্তগণকে গুপ্ততত্ব শিক্ষাদান 

৬৫। বডপীর সাহেবেব আরবী প্রার্থনা 
৬৬1 ধ্যানযোগে খোদা দর্শন 

৬৭। বডপীর সাঁহেবেব দিকে সকলের অন্তঃকরণ 

৬৮। বড়পীবেব হাঁস্থলি ম্জহাব ত্যাগের ইচ্ছ। 
৬৯। হাম্বলি এমামের জিয়ারত 

৭০। বডপীরের সহিত এমাঁম আবু হানিফা সাক্ষাতকার 
৭১। বৃক্ষ হইতে আলোক প্রদান 

এ২। মদিনায় বসলে সমাধি জিয়ারত 

৭৩। দৌোজখে পাখীদেব শাস্তি দর্শন 

৭9। পীরভক্ত হিন্দুব শব শ্মশানে পুডিল না 
৭৫। মহ্ষি নিজামৃদ্দীনেব মশায়েখ নাম প্রাপ্তি , 
এ৬। সভায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন 
৭41 সাধুদিগের স্বদ্ধে পীব-পন স্থাপন 

৭৮। জিহবা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার প্রবচন 

৭৯। গুনেব ব্যাখ্যা 

৮০। পৃথিবীর চাতুবী 

৮১। বডপীরেব পরিচ্ছদের বিববণ 

৮২1 ৮ আহার্য্যেব বিববণ 

৮৩। ৮  তপস্যাব বিববণ 

৮৪1 মনকেব নকির বন্দী 

৮৫। কবর হইতে উঠিয়া! তিনশত জনকে মুবিদ কবণ 
৮৬। মহাপাপীব উদ্ধাৰ 

৮৭। গুপ্তবিদ্যা বিন$ 

৮৮। নবাবেব নবাবী নষ 

৮৪। শিশুকাঁলে রোজ। 

৯০। দৈববাণী 

উক্ত গ্রন্থের প্রায় সমগ্র রচনাই হজবত বডপীর সাহেবের অলৌকিক 
কীর্তি-কথার় পূর্ণ। তাঁর মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকট উল্লেখ কর! হয়েছে 



স্ু১০৮ বাংলা পীব-সাহিত্যের কথা 

কাজী আশরাফ আলী সাহেব গ্রণীত পুস্তকে লিখিত অনুরূপ বিশেষ 
€লোককথাগুলিব শিবোনামা এখানে প্রদত্ত হল । তবে ষে লোককথা অন্থাগ্ত 
পুস্তকে আছে সেগুলির আর পুনরুল্লেখ কথ হল ন!। বলা বাহুল্য, লোক- 

কথাগুলি বারংবাঁব বলাঁতেও মূল বক্তব্যের কোন পার্থক্য না থাকাই বাঞ্নীয়, 
-_কিস্ত সকলে সর্বত্র এ নি্নম মেনে চলেন না॥ এখানে আমর! মুল ব্তব্য 
অপরিবন্তিত আছে বলেই ধবে নিয়েছি 

৯১। 

৯২ ॥ 

৯৩! 

৯৪ ! 

৯৫1 

৯৬। 

৯৭1 

৯৮ | 

৯৯ । 

১০০ । 

১০১ । 

১০২। 

১০৩ | 

১০৪ | 

১০৫ । 

১০৬। 

১০৭ | 

৯০৮ | 

১০৯ | 

১৯০! 

১১১। 

১১২ | 

১১৩। 

১১৪। 

বডপ্দীর সাহেবের মজজিসে অনৃস্য আত্মার জাগমন 
পবিত্র কদম ওলীর শ্রীবাদেশে 
অসাধাবণ বাণী 

বিজ্ঞান ও তংকালীন প্রভাব 

বৃদ্ধ বাদ্তকবেব সদৃগতি লাভ 

আল্লাহ্র রহমত ধাঁব। 

নির্ভীক প্রতিবাদ 

কুচক্রী শষতান 
শেষ পবিণাম 

অপূর্বব ক্ষমা 
আগামী মাসের সংবাদাদি 

নামাজ পাঠ 

খলিফাব অত্যাচাব লব্ধ অর্থ 

এক ব্যক্তিব সত্য ঘটনা বর্ণনা 
আঁজীবনেব খাদ্য 

একটি চিলেব কাহিনী 
অভ্ভূত শিক্ষাদান 

অজ্ঞাত বহস্যোদঘ।টন 

হাজীর সৌভাগ্য লাভ 

তকৃদিরেব লিখন পবিবর্তন 

জন্মান্ধ ও খঞ্জ বালকেব আরোগ্যলাভ 

একদল শিষাব শিশ্তত্ব গ্রহণ 

কামেল মুবকেব ক্ষমা প্রাপ্তি 

সাধু ব্যক্তিদেব বশ্তা স্বীকার 



বড পীব ৩০৯ 

১১৫। দববেশেব ছুর্গতি 

১১৬। অধিক রাত্রির বিশ্ময়কর ঘটনা 
১১এ। বন্যাব শ্রোতেব অভ্ভুত কীন্তি 
১১৮1 করুতবেব কথায় দিব্যজ্ঞান লাভ 

১১৯। অসঙ্গত দাঁবীদাবেব মৃত্যু 

১২০। ভ্বীনেব ইসলাম ধর্মগ্রহণ 
১২১। লাঠি হইতে আঁলো বিচ্ছৃবণ 

১২২। দার্শনিক যুবকেব ধর্পথে আগমন 
১২৩। হাবসী বৃদ্ধাব সহিত বডপীবেব সাক্ষাত 

১২৪। খাদেমেব দুর্গতি 

১২৫। বিদ্যা ব্যতীত কোন মহং কার্য্যই হয় না 
১২৬। বনহুলোকেব প্রাণ বঙ্ছা 

৯২৭। মৃধিকেব শাস্তি 

১২৮। দানশীলতার নিদর্শন 

১২৯1 পাঠ্য জীবনের একটি ঘটন! 
১৩০। বৃদ্ধা ক্লেশ লাঘব 

১৩১। এক ব্যক্তিব পুত্র লাভ 
১৩২। বাদশাব শাস্তিভোগ 

১৩৩। ভূত্যেব কাহিনী 

বসিবহাট মহকুমা বাদ্ডিযা থানাব অন্তর্গত আটলিষ] গ্রামে হজরত 
বডপীব সাহেবেব যে কাল্পনিক দবগাহ আছে তাব উৎপত্তি এবং দবগাহেৰ 
'সেবাষেত ফকিব বংশের উৎপত্তি বিষষক লোককথ! সেই অঞ্চলে প্রচলিত 

আছে। দবগাহ্ উৎপত্তি কথ! ইতিপূর্ধবেই বল! হযেছে। এখানে দ্বিতীয় 

লোককথাটি লিপিবদ্ধ কব! হল। 

ক। আটলিষাঁ ফকিব বংশেব উৎপত্তি £-- 

বালক মেছেব আলি। কি এক কঠিন বোগে সে আক্রান্ত হযেছে। 
বাঁচবাৰ কোন আশ। নেই। কত বৈদ্য কত ডাক্তাব দেখানো হযেছে, 
কিন্তু কিছুতেই আবোগ্য হয নি। গেছেৰ আলিব বাঁডী 'বেনা” নামক 
গ্রামে। ভাব মা শত চে্াতেও ব্যর্থ হযে পাগলিনীব স্যাষ বেনা 
খেকে ঘুবৃতে ঘুবৃতে একদিন এসে হাজিব হলেন আটলিয়। গ্রামে এব 



০১০ বাংলা পীব-সাহিত্যের কথা 

হজরত বডপীর সাহেবের দরগ্রাহের সেবায়েত ফকির এলাহি বক্সেক 
শরণাপন্ন হলেন। অপুত্রক ফকিরের নিকট তিনি পুত্র সমর্পন করে 
বল্লেন,--“হে ফকির ! এই পুত্র আমি তোমাকে দান কর্লাম। 
তুমি এর জীবন দান কর ।” 

ফকির এলাহি বক্স, হজরত বডপীর সাহেবের “দোক্সায়” মেছের 

আলির জীবন রক্ষা কবতে সমর্থ হলেন। মেছেব অলি সেই সময় 

থেকে চিরতরে আটলিয়ায় ফকির সাহেবের নিকট রয়ে গেলেন। 

£সম্তান ফকির সাহেবের মৃত্যুর পর উক্ত দবগাহের সেবা-ভার মেছের 

আলির হাতে আপনা-আপনিই এসে যায়। আটলিয়!র ফকিব বংশ 

উপবোক্ত মেছের আলি ফকিরেব বংশধর । তারা আজিও (১৯৭১) 

হজরত বডপীর সাহেবের দরগাহেব সেবায়েত নিযুক্ত আছেন! 

হজরত বডপীর সাহেবের কাল্পনিক দরগাহে হিন্দু-মুসলমান সকল ভক্ত 

শিরনি, হাজত ও মানত প্রদান করেন। সহত্র সহম্্র ভক্ত এখান থেকে তেল, 

ওষুধ ও কবচ ব্যবহার করে বহু ছববারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় লাঁভ করেন 

বলে শোনা যায় । এখানে হিন্দ্ব আদর্শে পাঁটু ঠাকুর বা ষষ্ঠীদেবীব মন্দিবে ইট 
বেধে সম্তানলাভ করার মতন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াঁব রীতি প্রচলিত আঁছে। 

মুসলমানী আদর্শে ওরসের সময় কাওয়ালী ও ইসলামী ধর্ম সঙ্গীত গাইবাব 

নিয়ম প্রচলিত । তাছাড়া মানিক পীর, মাদাব পীর প্রভৃতি পীরের গান; 

যাত্রা, সার্কাস ; মৌরগ বা খাসী হাজত দান, দুধ-ফল-মিট্টি দান প্রদ্থৃতি 

'আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে হিন্দ্-মুসলমান সংস্কৃতিব মিলনেব প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
শ্নাওয়া যায়। 



বিংশ পরিচ্ছেদ 

বাবন গীর 

পীর হজবত বাবুব আলী মোল্ল! ওবফে বাঁবন পীব চব্বিশ পরগণ! জেলার 

বিশেষভাবে দক্ষিণ-অঞ্চলেব প্রসিদ্ধ পীর। ভাঙ্গড থানা অন্তর্গত বাজার- 
আটি নামক গ্রামে এক কৃষকের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। তীৰ জন্ম 

তারিখ অজ্ঞাত। উপবোক্ত থানাধীন শশকসহব (সাকৃসার ) নামক গ্রামে 
তীর স্বতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে প্রতি বছর ওরস উপলক্ষে বিরাট 

মেল! বসে এবং প্রায় দশ বাব দিন ব্যাপী মেল! বসে। মেলাটি প্রায় এক শত 

বছবেব প্রাচীন। এখানে উরস উপলক্ষে যে মেল। পৌষ সংক্রান্তিতে উদ্যাপিত 
হয়, তাতে প্রায় দশ-বারো হাজাব নবনারীর সমাগম হয় । এই খানেই 
তার দরগাহ আছে। তার স্বত্যু-তাবিখও অজ্ঞাত। 

বাল্যকাল থেকে তিনি ধর্মপরাষণ ছিলেন। একবাব মানিকপীর 

নাকি তীকে বোগ নিবামরকারী মন্ত্রপূত তেল বিতবণের আদেশ দেন। সেই 

আদেশ অনুসাবে তিনি রোগ নিবাময়েব জন্য সাঁধাঁবণকে মন্ত্রপূত তেল দিতে, 
আরম্ভ করেন এবং এতদ্ অঞ্চলে পবিচিতি লাভ করেন । তিনি প্রায় পৌনে 
একশত বংসব জীবিত ছিলেন। তাৰ প্রভাব উত্তর চব্বিশ পরগন। জেলাভেও 

পবিব্যাপ্ত। 

বারাসত মহকুমাব দেগজ! থানাধীন দিগবেডিষা-যাদবপুব নামক গ্রামে 
বাঁবন পীবের নামে একটি নজগাহ আছে। এখাঁনকাঁব পীবোতব জমির 

পরিমাণ প্রায় তিন বিঘা। জমিব উপব একপাশে একটি বিশাল অশ্ব গাঁছ। 

সেই গাছেব নীচে উক্ত নজবগাহ অবস্থিত] নজরগাহটি ইটেব তৈরী। ভক্তণ্থণ 
সেখানে নিয়মিত ধূপ-বাতি দিষে থাকেন। পূর্বে মোহাম্মদ মাসেম সবদাব এবং 
পরে মোহাম্মদ শীতল মণ্ডল প্রমুখ এব রন্্ণাবেক্দণের ভাব প্রাপ্ত হন। এখানে 

প্রতি বসব ২৯শে পৌঁষ ভাবিখে ওবস আ.বস্ত হয এবং তিন দিন ধবে তা চে । 
এই মেলায় গডে প্রায় চাব হাঁজাব ভন্তেব সমাবেশ হয়| সে সমরে ভক্তগ্নণ 

এখানে হাজত, মানত ও শিবনি দিষে থ|কেন। ভক্তিভবে এখান 



৯১২ বাংল! পার-সাহত্যের কথ! 

খেকে ভক্তগণ তেল ব্যবহার করে নাকি নানারকম ব্যাধি থেকে মুক্ত 
হুন। ঈব্দিত ফল লাভের আশায় অনেকে নজবগাহের গায়ে ইট হাধেন, 
কেউ বা সেখানে লুট দিয়ে থাকেন। মেলার সময় ফকিবগণ মানিক 
স্বীরের গান গেয়ে থাকেন। হিন্দ্রও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
সার ভক্ত। 

বাবন পীরেব নামে রচিত কিছু কিছু গ্রান পাওয়া যায় । ভাঙ্গভ থানাব 

অন্তর্গত মহম্মদ ফয়িম মোলা (গ্রাম-_মরিচা, বয়স ৩২) এবং মোহাম্মদ 
আবদুল মোল্ল। (গ্রাম__বভালী, বয়স ২২) এক জনদমাবেশে গেয়েছিলেন 

€ষাপ্তাহিক সত্যপ্রকাশ, ১লা জ্যেষ্ঠ ১৩৭৮/১৬-৫-১৯৭১ ) £-_ 

সাকসাবেতে এলেন হুজুর বাঁবন মোল্লা নূরানী । 

কর সেজদ! কর সেজদা ওহে স্মুরিদানী ॥ 
সাকসারের এই মাটি পবিত্র হল ভাই 

আমাদেৰ ভাগ্যগুণে। 
আল্লা ও বছুল যাহাতে ভব। 

এলেন তিনি এইখানে ॥ 

এলেন মোদের দয়ালগুক মৃদ্কিল-আসানী 
বিপদ-নাশিনী । 

কব সেজদ1 কর সেজদ। ওগে! ও মুরিদানী ॥ 

বাবুর মোল্লা মোদের হৃদয় মণি 

বারুব মোল্লা মোদের পবশমণি, 
উদ্জির নাজির কোথায় ভাই 

কোথায় খোদা কোন কাবার, 

সমুদ্র ইমলে স্ভুদ হয় 
পচা ব্যাধি আসান হুষ, 

সে যে মোদের বাবাব দয়ায় । 

পাঞ্জা তন কাঁওযাঁলে বলে হে জওষাঁন, 

গুরু ধরে দেখো ভাই হও আগুয়ান। 
পীব খোদ। নাহি জুদ! কহে কোবাণ 
কর সেজদ' কব সেজদ] হে মুবিদাঁল। 



বাঁবন পীব ৩১৩ 

বাবন পীবৰ ছিলেন পীব মোবারক বডরখ। গাঁজীব সমসাময়িক । একাট 

কাহিনীতে আছে যে পীব মোবাবক বডরখ! গাজীব পিত! চন্দন সা, ঢাকার 
বাদসাব নিকট থেকে বেলে-আদমপুরেব একটি জঙগলেয় পাট্টা পেয়ে নেই 
স্থানে আসেন এবং সেখানকার প্বাবন োল্লা” নামক এক ব্যক্তির উৎসাহে 

'আবাদ কবেন। বাঁবন মোল্ল। তখন চন্দন সাব বাঁলাখানাঁয় উজিরের পদে 

নিযুক্ত হযে কাজ কবেন।৬৮ 

পীর মোঁবাবক বডর্থ! গাজীর সঙ্ঞ।নে ম্ৃত্যুব ন্যাষ বাঁবন পীবেবও সজ্জানে 

স্বৃত্যু হয়েছিল । এ সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদটি এইবপ £- 

ফকিব বাবন মোল্লা একটি পোষা খাশী ছাগল ছিল। খাশীব নধর 

চেহারা দেখে গ্রামের ছেলেদের খুব লোভ হয়। ফকিব তো তার সংসারের 
একমাত্র লোক । ন্ৃতরাং ভাব মৃত্যুব পব যাতে “খান।”টি ফসকে না যায় তারি 

জব্য ছেলেবা আব্দাব ধর্ল- বেঁচে থাকৃতে থাকতে তাদেবকে মরনোত্র “খান।, 

খাওষাতে হবে। 

ফকিব বল্লেন--“ভয় নেই ম্বত্যুব পবে আমি তোমাঁদেবকে নিশ্চয়ই 
*খানা। খাওষাব 1 আঁমাব কথা মিথ্যা হবে ন!।” 

ছেলেব। কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস কবল না। অগত্যা ফকিব সেই 

“খানা; খাওয়াবাৰ দিন-ক্ষণ ঠিক কবে দিলেন। 

নিদ্দি দিনে ধূমধাম করে ছেলেবা ভাত-তরকাবী বান্ন! কর্ল,-সেই 
সঙ্গে ফকিবেব সেই নধর খাসীব মাংসও। ফকিব বল্লেন,--"আমি ঘবে 

বইলাম। খান! শেষ কবে তবে আমাকে ডাকৃবে, তার আগে নয, জামার 
এই কথাটি তোমবা মান্বে 1” 

ছেলেরা তাতে বাজী হল। ফকিব তখন অন্ত করে যথাবীতি নামাজ 
কব্লেন এবং সকলেব অজ্ঞাতসাবে ঘবেব মধ্যে গিয়ে চাদবে আপাদ-মস্তক 
ঢেকে শয়ন কব্লেন। 

মহানন্দে গ্রামেব ছেলেবা ফকিবেব নধব খাশীব যাংসাদি দিয়ে ভোজন 
পর্ব সমাধান কর্ল। অতঃপব তাব। পূর্ব কথামত এসে ডাকাডাকি 
কবৃতে লাগল ফকিব বাবন মোল্লাকে । ফকিবেব কৌন সাড়া পাওষা! গেল না । 
অবশেষে তারা কুটাবে প্রবেশ করে ফকিরকে ডেকেও কোন সাডা পেল না। 



৩১৪ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

ঢাকা-দেওয়! চাঁদর সরিয়ে তারা বিন্মঘ়ে দেখল ফকিব অনেক আগেই 
এত্তেকাল করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের মেল। ও পুজা-পার্বণ (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে আব একটি কিংবদভী 

লিখিত আছে। সেটি এইকপ £_ 

বাবন পীবের স্বত্যুর অব্যবহিত পব কলিকাঁতাবাসী জনৈক ব্যক্তি তেলপভ 

সংগ্রহের জন্য তার বাডীব উদ্দেশ্যে আসেন। এ ব্যক্তি বাঁবন 

পীরেব স্বৃত্যু-সংবাদ জানতেন ন।। পথে বাবন পীর তার বৃদ্ধ ফকিবেব 

বেশে দেখা দিয়ে তাঁর কবর স্থানেব নিকট তেলপাত্র বেখে প্রার্থন! 

জানাতে উপদেশ দেন এবং পরে এ তেল ব্যবহার করতে বলেন। 
পাশ পপ শা 



একবিংশ পত্রিচ্ছেদ 

মগনদ আন্রী 

দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুবেব হিজলী অঞ্চলেব যোদ্ধা পীব মসনদ আলি যুদ্ধে 

নিহত কোন বীব সৈনিক নন। তাব এঁতিহাসিক নাম তাজ খা মসনদ-ই- 
আলা। মেদিনীপুব জেলার দক্ষিণাঞ্চলে হিজলীতে তিনি বাজত্ব কবতেন। 
ধর্মপ্রাণ ও উদাঁর বাজা ছিলেন বলে তিনি পীববপে সকলেব পুজা পান। 

শীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁব পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে মৃন্শী শেখ বিসমিল্ল1 

সাহিবের লেখা ফার্সী ইতিহাসে (পোুলিপিব) বিষয়-বস্তব বিববণ সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ কবে লিখেছেন +_ 

“বাংলাদেশে হুসেন শাহেব বাজত্বকাজে উডিস্তাব সীমান্তে সমুদ্রেব তীবে 
চণ্ডীভেট মৌজায় মনসূব ভূঞা নামে একজন ক্ষমতাশালী মুসলমান জমিদাব 
বাঁ কবতেন। ভীব ছুই পুত্র ছিল--জামাল এবং বহমত। জামাল ছিলেন 
বিষষ-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং বহমৎ কুস্তী, শিকার ইত্যাদি নিষে সময় কাটাতেন। 

লোকেব কৃপরামর্শে বহমতেব প্রতি বীতশ্রদ্ধ হযে জামাল তাকে হত্যা! করাক 
ষডযন্ত্র কবেন। জামাল-পত্বী এই যডযন্ত্রের কথ! রহমতেব কাছে প্রকাশ 

কবে দেন। বহুমত গুমগড পরগণাব সমুন্রতীবেব অবশ্য-সন্কুল ধীবব পল্লীতে 
উপস্থিত হন। সেখানে বাঘ-সিংহাদি হিংস্র বনজন্ত বিনাশ কবে তিনি সেই 

ধীবর পল্লীতে বাস কবতে থাকেন এবং পাঁচশত ধীবরকে লাঠিয়াল কবে গডে 

তোলেন। ঘীববদেব সাহায্যই তিনি অবশ্যেব কতকাংশ বাঁসোপযোগী ও 

আবাদযোগ্য কবে ঘববাডী তৈরী কবেন। এই সময় টাদর্খা নামক এক 

বণিকেব সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বাণিজ্য-যাত্রাপথে টীদখখর সঙ্গীবা! 
পানীয় জল সংগ্রহেব জন্য হিজলীতে অবতবণ কবেন। াঁদখখর কাছ থেকে 

কিছু ধন লাভ করে তিনি হিজলীব অবণ্য হাসিল কবে জনপদ স্থাপন কবেন 

এবং একটি দুর্গও নির্মাণ করেন আত্মবক্ষাব জন্য । ভীমসেন মহ্ণপাত্র ভাব 

কর্মচাবী নিযুক্ত হন। ক্রমে শক্তি ও লোকবল সঞ্চয্ন কবে তিনি ভোগরাই, 



৩১৬ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

পটাশপুবেব কতকাংশ, অমনি, ভূঞ্ামুঠা, সজামৃঠা প্রভৃতি অঞ্চল দখল 
কবেন। এই স্থানে প্রচুব হিজলগাছ ছিল বলে, তিনি স্থানটিব নামকবণ কবেন 
হিজলী! ভীমসেন মহাঁপাত্র, দ্বাবক! দাস ও দিবাকব পাণ্ডা--এই কর্মচাবীদের 
পবামর্শে রহমত বাদশাহেব কাছ থেকে জমিদাবীব সনদ গ্রহণ কর্তে উদ্যোগী 
হলেন। বাকর খা! তখন উডিষ্ঠার স্ববাদাব । রহম তীব সঙ্গে দেখ কৰে 
সনদ পান এবং ইখৃতিষাব খশ! উপাধি গ্রহণ কবেন। ইখতিয়ার খাব পুত্র 
দাউদ খন পরে হিজলীব অধিপতি হন। দাউদ খাঁর বহু পুত্র স্ভানেব মধ্যে 
তাজ খ! মসনদ-ই-আল! একজন। 

আদিনাথ গুরু মৎস্যেন্্র ও স্থানীয় যোদ্ধা পীর মসনদ আলি মিলিত হয়ে 

মছন্দলী বা! মোছব! পীবে পবিণত হয়েছেন।৪১ 

এখানে আদি নাথ গুক মংস্েব্্র প্রসঙ্গ আমাদেব অ।লোচনাব বিষয় নয়। 
হিজলী অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে মছন্দলীব ষে গীত প্রচলিত আছে, তাতে 

'অমিত বিক্রম সিকন্দরেব ভাই তাঁজ খশী-ই মসনদ-ই-আলাবপে বর্দিত 

হয়েছেন। ১৬২৮ শ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৯ শ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত তাব বাজত্বকাঁল 
বলা যায় । 

মসনদ-ই-আল। উপাধি শাঠান আমলের উপাধি। এব অর্থ “যাব আসন 

'উচ্চ।” মোগল যুগে তাজ খর নামের সঙ্গে এই উপাধি তীব গুণগ্রীহীবা 

ব্যবহাৰ কবতেন। ভাব ধর্মপ্রাণতা ও উদাবতাব কথা আজে! হিজলী 
অঞ্চলের সর্বসাধারণের মুখে মুখে শোনা যায। আবো শোনা যাঁষ, 
পটাশপুরেব বিখ্যাত পীব মখদুম শাহেব কাছে দীক্ষা নিষে মসনদ-ই-আলা! 

ফকিরি ধর্ম গ্রহণ কবেন। হিজলীব মসজিদ স্থাপন কবে তাজ খশ তাৰ 

'সেবা-কার্যেব জন্য সেবাষেতকে প্রয়োজনীয় জমি লাখেবাজ 

দান কবেছিলেন। তাদেব অনেকে আজে! সেই লাখেবাজ ভোগ 

কবছেন ।৬৯ 

মছন্দলী পীরের মাহাজ্ম্যকথা কষেকটি পুক্তিকার প্রকাশিত হযেছে। 

হিজলীব মসনদ-ই-আলা' গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ কবণ লিখেছেন যে, মসনদ-ই-আলাব 

গীত বচধিতা জয়নুদ্দিন বা জৈন-উদ্দিনেৰ কোন পবিচয় জানবাব উপাঁষ 

'নেই। এই গীতটি প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩১৩ বঙ্গাবে নন্দিগ্রাম 

খানাব অন্তর্গত জনৈক অধিবাসী কর্তৃক 'মসন্দলীব গীত' নামে মুদ্রিত 
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হয়েছিল। তাতে প্রকাঁশকেব কল্পনা, হবি স।উ-এব কন্যার নাম “বপবতী' স্থলে 

'সত্যবতী”তে পবিবন্তিত কব। হযেছিল। পরে নন্দিগ্রাম থাঁনাব অন্তর্গত শেখ 

বসিবউদ্দিন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি সেই গীত বপাত্তবিত কবে 'মছন্দলী 
পুথি” নামক মুসলমানি পুথিব আকাবে প্রকাশ করেন।? 

মহেন্্রনাথ করণ, গাঁষক ফকিরগ্ণেব নিকট শুনে অবিকলভাবে “মছন্দলীর 
যে গীত তাব পুস্তকে সন্নিবেশিত কবেছেন, ভার সংক্ষিপ্ত কাহিনী 
নিম্নবপ 

সমুন্র-বেস্ঠিত হিজলীব বাদশাহ্ বাব মছন্দলী। সেখানে বসেছে নুতন 
বাজাব। কুলাপাঁড়ার তেলী হবি সাউ খবব পেয়ে প্রস্তুত হল সেখানে বার 
জন্য। আশা প্রছুর বেচা-কেনা হবে। 

হবি সাউ-এব কন্ত! বপবতীব খুব সাধ হিজলীব বাজাব দেখতে যায়। সে 
বাবাৰ কাছে বায়না ধর্ল। বাপেব মান! সে শুন্ল না, পিছনে পিছনে 
চল্ল। তাঁকে 'তক্তে বসি মছন্দলী দেখিবাবে পায় 1, 

পীব ভাব নাম জিজ্ঞাসা কব্ল, জান্তে চাইল তাব সাথীর পরিচয় । 
পবিচষ পেয়ে পীর তাকে বাঁজাবেব পূর্বদিকে দোঁকান বসাতে অনুমতি 
দিলেন। হুবি সাউ দোকান খুল্ল। পীব বল্লেন,_. 

এতদিন মোঁব বাজাব অন্ধকার ছিল, 
হবি সাউ-এব বেটি এসে কবিষাছে আলে! । 

ভাই সেকেন্দাব, পীবেব আদেশ মত কামাল ও জামাল নামক ছুই 

জমাঁদাঁবকে সঙ্গে নিষে হবি সাউ-এব নিকট গিষে বল্ল--'তোমাবে লইয! মাঁব 
বাদশাব হুত্বুবে |” 

হবি সাউ দুঃখিত হল। বপবতীই যে এর কাঁবণ সে বুঝৃতে পার্ল। 

এবাব বুঝি ভাব জাত-কুল ষাষ। হবি সাউ চলল হুভুব-সমীপে, সাথে 
চলল কন্য1 বপবতী 

পীব খুসী হযে কপব্তীকে বিবাহ কবাব এস্তাব দিলে হবি সাউ জাতি 
যাওয়াব আশঙ্কায় ছিধাচিত্ত হল। পীব বল্লেন, 

** তোব জাতি নাহি যাবে, 

যবনেবে বিভা দিলে আগে জাতি পাঁবে। 



৩১৮ বাংল! পীর-সাহিত্যেব কথ| 

বপবতীব সহিত পীব মছন্দলীর বিবাহ হল। হবি সাউ পেল প্রব টাক1। 
বাধু সাউ ত| দেখে হুবি সাঁউকে নিন্দা! কবল ৷ 

ধনশ(লী হযে হবি সাউ প্রতিবেশী সাতিশ' তেলীব কাছে নিমন্ত্রণ পাঠালো, 
কিন্তু প্রতিবেশীগণ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবল ন!। হরি সাউ সে ঘটন! মছন্দলী 
পীরের গোচবে আনল । পাীঁব বল্লেন ;-_- 

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তুমি বস্থই করিবে, 

সাত দিনেব পচ! ভাত তেলীবে খাওষাব, 
তবে তো বাদশাহী কবি হিজলী বলাব ! 

আহাবেব সামগ্রী পীবেব নির্দেশ মত প্রস্তুত হল। মিয়শ আশী হাঁজাঁব 

বাঘ সৈন্য নিষে অভিযান কবলেন। তাব! ঘিরে ফেল্ল তেলী পাঁডা। বাধু 
সাউ, ছকু সাউ পডল বাঘেব কবলে! মাভিযা, ঘোক্গা, নাগেশ্বব প্রভৃতি 

নামধাবী বাঘের দৌবাজ্ম্যে ভীত হবে হবি সাঁউ-এব প্রতিবেশী তেলীগণ 
আবজ্মসমর্পণ কবল । তাঁব! হবি সাঁউকে মাঝখানে বসিয়ে আপন আপন বাী 

থেকে আনা পাত্রে মৃত মুষ্টি পান্ত। ভাত আহাব করল । 
হবি নাউ জাতি ফিরে পেল । মসন্দলী পীব তখন বাঘ সৈশ্যসহ প্রত্যাবর্তন 

করলেন। 

মসনদূ-ই-আঁলাব গীত বচধিত! জয়নুদ্দিনেব ভণিত1 এইবপ £-- 

বন্দি বাব! মসন্দলী ন। কবিও বাম। 

॥ কদমেতে লিখে বাখ অভাগাব নাম ॥ 

আমি জানি তোমাবে আমাবে জানে কে। 

মবিয়্া না মবে তোমাব নাম জপে যে ॥ 

গীতের শেষে আছে £- 

পীবের কদম তলে মজহিয়া চিত। 

গাহেন জযনুদ্দী কবি মসন্দলীব গীত ॥ 

মহে্্রনাথ কবণও লিখেছেন যে জধনুদ্দিব কোনও পবিচয জানবাব উপাধ 

নেই। 

জনৃদ্দি যে কাহিনী পবিবেশন কবেছেন তা সহজ বোধ্য। কিছু কিছু 

ফাবসী শব্দ থাক! সহ্বেও পঁচালীব ভাব! বেশ প্রাঞ্জল। সল্প সংখ্যক চবিত্রে 
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মূল গল্পটি সন্নিবেশিত হয়েছে। মসন্দলী পীবেব মাহাত্ম্য প্রকাশের মধ্যে 

তৎকালীন রাজা! বাদশাহেব কি অসাধাবণ প্রভাব ছিল তাৰ প্রকৃষ্ট পরিচয় 

এতে পাওষা যায় । 

১৯৭২ খুঙ্টাব্দে প্রকাশিত হিজলীর মসনদ-ই আলা বা মসনদ-আলী গীত 

নামে একখানি পুস্তিকা (পঞ্চম সংস্করণ ) পাঁওষা শেছে। পুস্তিকাব বচয়িতা 

শ্রীঅবস্তী কুমার মণ্ডল। প্রকাশক শ্রীবাজেন্দর প্রসাদ পাত্র । সাংও পোঃ 

সফিষাবাদ, কীথি, মেদিনীপুব। মূল্য ২৫ পষস|। লাইসেল্স নং ১০৯। 
পৃষ্ঠা সংখ্য' ১২1 মোট ২৪২ পংক্িতে রচিত । 

কবি কর্তৃক বিৰৃত মল কাহিনী জয়নৃদ্ধি বচিত পঁচালীব কাহিনীর অনুপ | 
বাবে পংক্তি পর্যন্ত পীবেব বন্দন।, তাবপব বিষাপ্লিশ পংজ্তি পর্যন্ত পীবেব 
অলোকিক শক্তি পবিচায়ক ক্ষুদ্র কাহিনীতে বল। হয়েছে,-- 

মেঘ শূন্য আকাশ দেখে মাঝি চলেছে মাঝদরিয়া বষে। পীবের 

খেয়ালে অকন্মাৎ মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ, উঠল প্রচণ্ড বাড। মাঝি 
বিপদ বুঝে শবণ নিল বাব! মসনদ আলীব। তখন পীবেব ইচ্ছায় নিমেষে 
নির্মল হল আকাশ । পীবেব নির্দেশে মাঝি পবদিন তাব কাছে গিষে হাজিব 
কবল শিবনি। 

দেই হেতু দূর দেশে যবে যায় তরী । 
পীবেব শিরনি হেতু আগে বাঁধে কডি ॥ 

পাচালিকার ফাবসী শব্দ সব বাদ দিয়েছেন। মুল ভাব অবিকল বেখে 
ভাষায় আবে! সরলত1 দান কবেছেন। মাঝে মাঝে কবিত্ব প্রকাশের প্রচেফী! 
লক্ষ্য কবা যায় । এক স্থানের বর্ণনা এইরূপ £-- 

গজরাজ গতি কন্ঠা পশ্চাতে চলিল ॥ 

আহা কিবা শোভা কবে নীল নভঃতলে। 

স্থান ত্যজি বিবু বুঝি নেমেছে ভূতলে ॥ 

মসনদ আলীর গীত সমাপ্ত কৰে পীঁচালীকাব গ্রাইলেন,__ 

এই গ্রন্থ যেব! পড়ে সকাল ও সন্ধ্যা ! 

বোগ-শোক দুবে যায় আল্লাব দোয়ায ॥ 
পীবেৰ চবণ তলে মজাইষা চিত! 

অধম পামব-গাঁহে মসনদ আলীব গীত ॥ 



৩২০ বাংল! পীর-সাহিত্যে কথ। 

পাচালীৰ শেষাংশে গ্লিষে তিনি আব একটি ক্ষুদ্র কাহিনীতে বিবৃত 
করেছেন- কেন হিন্দ্র-সুসলমান রকলে পীরকে ভক্তি কৰে। তিনি লিখেছেন 

-হরি সাউ-এব কন্যাব বিবাহেব পব কিছু কাল অতিবাহিত হলে দেখা গেল 
কোন হিন্দ আর হিজলী বাঁজাবে আসে না। সবেজমিনে কারণ জানবাব 
জন্য পীর স্বয়ং এক ভিক্ষৃকেব পোঁষাকে দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা করে ফিবতে 

লাগলেন। দৈবাৎ একস্থানে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে তক্ষণাত সেখানে গ্লেলেন। 
ব্যাপারখান! এই_- 

জনৈক হিন্দ্ববালা! মিঠাপানি আনতে গেলে মগদস্থ্যরা তাঁকে হবণ কবে 
নিয়ে ষায়। সংগে সংগ্গে 'বে বে বে বে” ধ্বনি ওঠে। দুবে দাড়িয়ে পীব 
তা অবলোকন করে ভীষণ ভাবে মগ দস্থ্যুদেব উপব ত্বুদ্ধ হন। তীঁব অলৌকিক 
শক্তিতে মগ দস্গূণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পৃডে। তখন সেই কন্যা পানি-ভবা কলস 
নিয়ে ঘবে ফিবে আসে । 

? সেইদিন হৈতে পীৰ পুবী মাঝখান 
খিল দিয়! কপাটেতে হইল অন্ত্ধান ॥ 

সিদ্ধিগুণে সিদ্ধ পুকষ হৈল সিদ্ধিদাঁত1! 
মুসলমানে বলে পীব হিন্দ্রবা দেবতা ॥ 

মছন্দলী পীব পাঁচালীতে রাষ মঙ্গল ব! গাজি-কালু-চম্পাঁবতী কাব্যের 

প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয । বিশেষ ভাবে বন্দনা, কাহিনী ও উপসংহাবে সাদৃশ্য 

আছে। তাছাড়া বাঁঘ সৈন্য সমাবেশ, বাঘগণেব নামেব তালিকা! প্রভৃতি এ সব 
কাব্য ছাডাও একদিল শাহ কাব্যেব সঙ্গে তুলনীষ । 

প্রত্যক্ষভাবে মছন্দলী পীবেব কাহিনী পীব মসনদ আলীব মাহা স্যকথা 

হলেও পবোক্ষভাবে তা ইসলাম ধর্ম প্রচাব সহায়ক । বস্ততঃ পীব মসনদ 

আলীব অসাধাবণ প্রভাব হিন্দগণকেও প্রভাবাপ্িত কবেছিল। অবস্তী কুমাৰ 
মণ্ডুলেব পাঁচালীর শেষাংশ তাব প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পীব মছন্দলীব পতি 
হিন্দ্র-মুসলিম ভক্তগণ প্রদত্ত শিবনি প্রদান হিন্দ্-সুসলিম সংস্কৃতি সমন্ধয বা! পীব 

সংস্কৃতি অনুসবণের অন্যতম দৃষ্টান্ত । 



দ্বাতিংশ পরিচ্ছদ 

ম্াধার গীর 

মাদাব পীর ব! মাদাব শাহেব প্রকৃত নাম পীব হজরত বদিউদ্দীন শাহ 
মাদার। ১৩১৫ শ্রীষ্টাব্দে সিরিষায় ভাব জন্ম। ভাব পিতা নাম আবু 
ইসহাক সামী। কথিত আছে যে, তিনি হজ্ববত মৃসাব ভাই হজবত হাকনেব 
বংশধর । তিনি এমন সুন্দব ছিলেন যে তাকে দেখলে লোক বিচলিত হাদষে 

ভূলুটিত হত। তাই তিনি বোরথায় মুখ আবৃত কবে চলাফেবা কবতেন । 
আখবাব-উল-আখইয়|রেব লেখক শেখ আব্দংল হক দেহলভীর মতে মাদার 

শাহ বারে! বছৰ পর্য্যন্ত অনাহাবে এবং একবস্তরে আধ্যাত্মিক সাধনায় 

মসগুল ছিলেন। 

মাদাৰ পীব গুজবাট, আজমীব, কনৌঁজ, কান্দি, জৌনপুব, লক্ষো, 
কানপুব প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ কবেন। শুগ্ক পুবাণে উল্লিখিত দশ্বদাব [বা 
দমৃমাদাব ] শব্দ থেকে আধুনিক পণ্তিতেব কেহ কেহ মনে কবেনযে 

মাদাব পীব বঙ্গদেশেও এসেছিলেন। 

মাদাব পীব সৃফী তবীকাব অগ্যতম বিভাগ মদারীয়। তবীকাৰ প্রবর্তক । 

সম্ভবতঃ তিনি বঙ্দেশে আগমন কবাব পৰ এদেশে তাব তবীক। জনপ্রিষত, 
অর্জন কবে। উত্তববঙ্গে “মাঁদাবেব বীশতেল।” নামক একটি অনুষ্ঠান 
আড়ম্বরের সহিত পালিত হয! বিভিন্ন দবগ!হেব পুকুরের মাছ ব| কচ্ছপ 
মাদাবীৰপে এখনও সম্মান পা । ডঃ এনামুল হক্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মূ ন 
কবেন যে, ফবিদপুব জেলার মা'দাবীপুব, চট্টগ্র/ম জেলা মাদারবভী এব ং 
মাদাবশ। ইত্যাদি এলাক। মাদাব পীবেব স্থৃতি বহন কবৃছে। ১৪৩৪ 

শ্ীষ্টান্দে তিনি কানপুব জেলার মকনপুবে (জোনপুবেব স্ুসতান ইত্র।হীম 

শর্কাব বাছত্বকালে ) প্রাষ একশত বিশ বছৰ বযসে এন্তেক'ল কবেন । 
[স্ফীবাদ ও আমাদেব সমাজ £ শেখ শবকুদ্দীনেৰ প্রবন্ধ ] 

উত্তব চব্বিশ পবগণ! জেলাব বাব!সত মহকুমাব অন্তর্গত “শাসন” নামক 

গ্রামেব হাটখোলাষ মাদাব পীবেব একটি কঙ্গিত দবগাহ আছে? প্রার তিন 

২১ 



৩২২ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

বিঘা পীরোত্তর জমির একস্থানে পীঁচিল-বেষ্টিত দবগ্াহটি ইটেব তৈবী। 
সমাধিব উপবে একটি অশ্ব গাছ আছে। সেবায়েতেব নাম ভুলু মগুল ও 

"মোহাম্মদ সুজিদ আলি। তারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে ভক্তিভবে ধৃপ-বাতি 
দেন। স্থানীয় জনৈক পরিতোষ পাল উক্ত দবগাছেব এক অংশ পাকা কবে 
দেন। হিন্দ্র-মুসলিম ভক্তগণ মাদাব পীরেব দবগাহে শিরনি দেন, মোবগ্ হাজত 
দেন এবং ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি মানত দেন। দবশগাহ-সীমার মধ্যে জনৈক 

-ফকিরের সমাধি আছে। ভক্ত জনসাধারণ তাঁকেও শ্রদ্ধ। নিবেদন কবেন 

ধুপবাতি জালিয়ে। তিনি নাকি মাদার পীরের নাম কবে কলেব।, বসন্ত 
প্রভৃতি মহামারী থেকে গ্রামকে রক্ষা করতেন! পীরেব দরগাহে প্রতি বংদব 

অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ অনুষ্ঠান “মিলাদ” হয়! 

বন্সিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুর নামক গ্রামেও 
সাদার শাহের একটি কল্পিত দবগাহ আছে বলে শোনা যায়। দরগাহ স্থানটি 
নাবৃলা এবং নান! গাছে ভর্তি। সেখানকার সেবায়েতেব নাম মহম্মদ পাগল 
"গ্লাজী, পিত। মরহুম রহমান গাজী । মতাত্তবে মোসান্মেং আদ্ুবী বিবি, স্বামী 

মহম্মদ তাহের । এখানে শিবনি, হাজত, মানত এবং ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। 

“তবে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান অধুনা! (১৯৭০) হয না। তা! ছাড! বসিরহাট 
অহকুমায় মালঞ্চ নামক গ্রামেও একটি কল্পিত দরগাহ আছে। 

মাদাব পীর ব1! শাহ মাদারেব এক আকর্ষণীয় কাহিনীব কথা জান! যাষ 
ডঃ স্বকৃমাব সেন বচিত “ইসিলামি বাংল! সাহিত্য নামক গ্রন্থে। শাহ 

আদারেব সে কাহিনী সংগ্রহ করে ১৩১৭ সালে লিখেছেন ছায়াদ আলী 
খোন্দকার । ডঃ সেন সংক্ষেপে সেই কাহিনীব বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন £- 

আল্লার প্রিয্ন ফেরেস্ত! ছিল হাকত আর মাকত। এব! “যত কিছু ভেদ 

-কথা ভাল আর বুব1” আল্লাব দরগায় নিবেদন কবত। একদ। এদেব খেযাঁল 

হল, আদম ও হাওয়াঁব সম্পর্ক কেমন জান্তে। এ কৌতুহলেব প্রশ্রয 
দিতে আল্লা তাদেরকে নিষেধ করলেন। তাবা আবদাব ছাডলো! ন1 

অবশেষে আলীব ফরমানে ফেবেস্তা ছু'জন আশমান থেকে জমিনে পড়ল । 

হাঁকত হইল মবদ মাকত আওবত 

ছুই জনা জক খছম হুইল খুবছুবত | 

আওবত মরদের যেমন বেভাব পুসিদায় 
সেইবপ বেন্ভার করেন দু জনায় । 



মাদার পীবৰ ৩২৯ 

আল্লার হুকুমে মারুতেব গর্ভ হল কিন্তু ত| মোচন আব হয় না। তারা, 

সুষ্ষিলে পডে আল্লাব নাম কবে গরডাগডি দিতে দিতে কীদ্তে লাগ্ল । 

খারাব হইন্ু মোবা! আপনাৰ দোষেতে 
দোজখে পড়িয়া মোদেব হইল জলিতে । 

তখন আল্লার দয়! হল । 

মগগববের ওক্তে হুকুম হৈল ফেরেস্তা 
আচ্ছা কবে বান্ধ কসে মজবুত দোহায় 
তামাম মুছন্তিগণ নামাজ পড়িলে 
সেই ওক্তে বাদ্ধিবে সে বসি দিষ। গলে । 
মজবুত কবিয় জিঞ্জিব হাতে পায়ে দিবে 

দুইজনে একসাতে মডস্বা করিবে । 

বাঁধবার হুকুম শুনে ভষে মাকতের গর্ভপ।ত হল। নবজাত শিশুকে নিয়ে 
যাদাব গাছের তলায় ফেলে রেখে হাকত ও মাকত গাষেব হল। 

হজরত আলী শিকারে এসে গাছতল।য় ূপবান ছেলেটিকে পেলেন। তিনি 
ভাকে নিয়ে গিষে বিবি ফাতেমাকে মানুষ করতে দিলেন। মাদার তলা 
কৃডিয়ে পাওয়া ছেলে বলে তাব নাম হল মাদার দেওয়ান ব! শাহ্ মাদার। 

মাদাব শাহেব পাচ সাত বছব বয়স হল। তিনি বাখাল বালকগণেব 

সাথে খেল। কবে বেডান। একদিন বাঁখাল ছেলেব। বল্ল যে সেদিন 

বডপীবের শিলি হবে। মাদাব জিজ্ঞাসা কবলেন যে, বডপীর কে। ব্রাখাল 
ছেলের। বল্লে,--তাঁর নাম কবতে নেই। 

লেও! মাত্রে নাম গর্দান ভুদা যে হইবে । 

মাদাব, বডপীবেব কাছে গিষে বললেন ;_-এস, তুমি বড় কিআমি 
বড় পরীক্ষা! হোক । 

আচ্ছ! ভাই এইখানে সিরনি রাখিয়া 

আমরা তকবির করি একত্রে মিলিয়! ৷ 

সত্ভ একবাব তুমি কব মোব সাতে 

হাঁবিলে গর্দান জুদ! নাহি হবে তাতে । 



2১২৪ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা! 

ধড়তীর বল্লেন ;- 
বেশ কি কান করিবে তুমি বল বোবাইয়া। 

মাদার বলেন ভাই লুকোচুরি খেল 
বোবা যাবে এইবার হইলে কামেল! 

বড়পীরের আগে লুকোবাব পাল।। 

বডপীর আখেরেতে আজিজ হইয়া! 

নজর হইতে কোথ| গেল ছেপাইয়| 1 

দরিয়াতে মাছের যে আগুর ভিতরে 

কুসুমেব ভিতরেতে ছেপায় জঙ্ছরে । 

মাদার ধ্যানে জেনে বডপীরকে ধরে ফেললেন! ভাঁরপর মাদাঁবের 

পালা । মাদার চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বভপীরের শ্বাসে ঢুকে 

গেলেন। পাঁহাড-পর্বত অনুসন্ধান করে মাদাবের সন্ধান না পেয়ে বভপপীর 

বল্লেন 

হাবিনু তোমার কাছে কোথ! আছ বল। 

অশরীরী মাদার বল্লেন,_- 

হাও! ভবে ছেপাইনু নিঃশ্বাস টানিতে 
হাওয়ার সাঁমিলে আছি তোমাব দমেতে 

তারপর বডপীরের মুর্ধ1! ভেদ কবে মাদার বাইবে এলেন। 

অখেবেতে মস্তক হৈতে খেচিয়! উঠিল 

আজ তক সেই জায়গা! খালি যে বহিল! 

ছেবের মদ্ধিখ।নে ষাকে ব্রহ্মতালু বলে 
দেখিবে খেয়াল করে বলিনু সকলে । 
লাডকাব মলুঘ হয় হাড নাই তায় 

ধুকধুক করে সেথা সদ। সর্বদায় 1 

খেঁচিরে উঠিল মাদার ব্রক্গভালু হৈতে 
দন মাদাব বলিয়] নাম রহিল দুনিয়াতে 1 

দমেতে খেচিয়্! মাদার দন মাঁদাব হৈল 
কাঁলে কালে সেই নাম জাছের রহিল ॥ 



মাদাব পীর ৩ 

লুকোচুরি খেলায় বডপীব হেবে গেলে মাদাব বললেন 

আঁচ্ছ! ভাই এই তক হাঁসেল কালাম 

ঝগডা মিটয়ে সিনি কব হে তামাম! 

না পাঁকিতে যে জন নাম লইবে তোমাব 

গবদানের পশম এক কাটিবে তাহ|র। 

কৰি বলেছেন যে, এই থেকে দ্বনিষাতে লুকোন্ুবি খেলাব চল হল । 

লাঁভকার! আঁজ তক খেলে লুকোঢুবি ৫ 
লাডকাব মজলেছে ভাই আছে ত মাসুরি 

একদিন বাঁডীর বাইবে মাদাঁৰ খেল। কবছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে 
ধপেলেব বিকটাকাব যমদতকে (মালেকল মওত)। মাদাঁব তাকে নাস্তানাবুদ 
করে এক ম্বতের জান কেডে নিলেন। মালেকল মওত তখন জীবরিলেব 

কাছে গিয়ে মাদাীবেব অত্যাচাবেব কথা জানালেন। জীববিল এবাবে 

'এজবাফিলকে পাঠালেন মাদাবের কাছে তাঁকে বুঝিয়ে বল্তে । 

তবস্থ যাইবে তুমি ন। কবিবে হেলা 
বুঝাইয়া বলিবে তুমি বসিয়া নিরালা। 

এজবাফিল ব্যর্থ হয়ে ফিবে এসে আল্লাহেব নিকট নিবেদন করলেন। 

তখন মেকাইল ফেরেনম্তাকে পাঠানো হল। তাঁকে দেখে মাদার আগুনের 
মত জ্বলে উঠে বল্লেন, 

যাও মাও মেকাইল ন। শুনিব কথা 

তোমাৰ কি ধাব ধাবি কাম নাহি হেখা। 

ছামনেতে নাহি কহো৷ বলিনূ তোমারে 
যাহাঁব লিষেছি জান সে বুঝিবে মোবে। 

তারপৰ গেলেন আজবাইল। তাঁব দৌত্যও ব্যর্থ হল! তাবপরে গেলেন 
বিবি ফাতেমা, দুই ইমাম যথাক্রমে হাসান ও হোসেন, হজবত আলী ও 
হজরত নবী । 

তাবপরে আইল দেখ আপনি ছেবহান। 
তখন মাদাঁব তাৰ মনের সংশষ আল্লাকে জানালেন, 

আবছুল্ল। আমিনা কেন দোজখ মাঁঝাবে | " 



বড বাংল পীর-সাহিত্যের কথা! 

আল্প। মাদারকে ততৃকথা শোনাতে লাগলেন,__ 
এক এক করিয়া কত বোঝায় খোদায় 

কিঞ্চিত বুঝিল মাদাব বসিয়া তথায় । 

মাদার বুঝিয়। তখন খাস হইয়া 

জান লিয়া দিল তখন হাতেতে স্ৃপির] ! 

ছুই হাত জুড়ে করে আরজ হুভুবে 
বডই করেছি গোন! নাহি চিনে তোরে । 

ব্সাল্লা খুশী হয়ে বল্লেন,_ 
তোমার কথাষ জেদ বাহাল বাখিক়ে, 

গোনাগার বান্দ। সবে খালাছ করিয়া, 

আবদুল্ল। আমেন। বাকী যেবা যত আছে 

উম্মতেব মধ্যে গোন! যে জন কবেছে, 

সকলকে মাফ দিলাম তোমার কথায় 

বেহেস্তে দাখিল আমি করিব নিশ্চয় । 

এই কাহিনীর বর্ণনা অনুযায়ী বোঝা যায়,_মাদার পুরুষও নন, 
স্তর নন। 

ন1! মরদ আছে ন! আঁওরাতের নেসানি। 

মাদারের আহার নেই, নিদ্রাও নেই । ভিনিজিন্দা শাহ্মাঁদার, “দমের 

মাদার 11 * 

মাদার পীবের এই কাহিনী সাধারণ মানুষের নিকট খুব আকর্ষণীব । 

ই পীরের ক্ষমতার লডাই, ভেষ্টত্বেব লডাই এমন কি স্বয়ং আল্লাহতালার 

সঙ্গে জেদেব দৃঢ়তা কথা উৎস|হ-ব্যগ্রক বটে । এমন চিতাবকর্ষক কাহিনী 

রসালো করে গ্রামের সাধাবণ মানুষেব নিকট আজো! (১৯৭২) পরিবেশিত 

হয়। গ্রামে এইকপ পীরেব গানকে “মদাঁব পীরের গান” বলে। মুল গায়ক 

ছড। এতে দুই তিন জন দোহাব থাকে। একজন হাবমেনিষম, একজন 

ঢোলক, একজন খগ্জনী ব! জুড়ী বাজায় । এই দলে হিন্দ্ব যুসলিম সকলেই 

থাকে । মূল গায়কের পরনে আলখাল্লা, মাথায় টুপী, পাষে নূপুর এবং 

হাতে হাত ঘুন্ুব ও চামর থাকে। তিনি নেচে এবং বিভিন্ন ভঙ্গীমায় অনেক 

কথা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাব কবে দর্শকগণেব মধ্যে বসোৎসাহ সৃষ্ট 



মাদার'পীব ৩২৭, 

কবেন। গানেব বন্দনায় হিন্দুব দেব-দেবীগ্থণেব কথাও উল্লিখিত হয়, মাঝে 

মাঝে অন্যান্য পীরগণেব মাহাত্ম্য-কথাও এসে পডে। এমন কি শ্যামা সংগীতের 

স্বর এবং কিছু কিছু কথাও ব্যবহৃত হয় । 

মাদাঁব পীবেব নামে কিছু লোক কথা প্রচলিত ॥ তাঁদের মধ্যকাব একট! 

চিত্তাকর্ষক লোক-কথা সংক্ষেপে এইবপ £-- 

বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ গ্রামেব সাঁধাবণ ভক্তগণ জনৈক মৌলভী 
সাহেবেব পবামর্শে পীব মাদাব শাহের প্রতি কোন এক প্রকারে অসম্মান প্রদর্শন 

কবেন। পরের ঘটন। এই যে, মালঞ্চ গ্রামের পার্শববর্তাঁ নদীর তীরে তীব্র 
আকাবে ভাঙন দেখ। দেয়। শেষে উক্ত গ্রামেব অস্তিত্ব বিপন হয়ে পড়ে । গ্রামের 

অধিবাসীগণ এই বিপদেব কাঁবণ অনুসন্ধান কবে নাকি সিদ্ধান্তে আসেন যে 

মাদাব পীরেব দরগাহে যথাবীতি শ্রদ্ধ! নিবেদন কব! দবকাঁর এবং ত1 করলেই; 
বিপদ থেকে *রক্ষ। [পাওয়া যাবে । গ্রীমবাসী মিলিতভাবে উৎসাহেব সহিত 

পীরেব প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করতে শুক কবেন। ফলে পরবর্তীকালে 
গ্রামের ভাঙা! অংশ পৃবণ হয়ে যায় 



ভ্রপ্রোবিংশ পরিচ্ছেদ 

রঙশন বিবি 

. হজবত টৈষেদ! জযনাব খাতুন ওবফে বওশন বিবি, আববেব মক| নিবাসী 
হজবত ৈষদ কবিম উল্লাহর একমাত্র কন্ত। । তাঁব মাতাব নাম বিবি মাষমুন! 
সিদ্দিক। ৪* মতান্তবে মেহেকনেস|1।২৪ তিনি বালাগু।ব পীব হ্দ্রবত 
গোরার্টীদ বাজীব কনিষ্ঠ সহোদব।। তিনি তাব অন্যতম সহোঁদব সৈষদ 
শাহাদালির সহিত ভাবতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে আগমন কবেছিলেন। 

বসিরহাট মহকুমণব বাগুডিষ1 থানাব অন্তর্গত তাবাগুনিয়া নামক গ্রামে ইছামিতী 

নদীব পশ্চিম তীবে তাব সমাধি আছে। এতদ অঞ্চলে তিনি বওশনাব। 

নামেও প্রসিদ্ধ! স্থানীয় জনস।ধাবণ তকে বওশন বিবি নামে অভিহিত 

করেন। ৪০ 

বওশন বিবিব মন্ধায জন্ম হয ১২৭৯ খুষ্টাব্দে এবং চৌষট্টি বংসব বযসে 

১৩৪২ খৃষ্টীবে এদেশেই তব স্বৃত্যু হয । ৩২ 

তিনি চিবকৃমাবী ছিলেন। কাবো মতে তিতু মিঞাব পূর্বব পুকষ সৈয়দ 
সাদাউল্লাব সঙ্গে গোঁব। গাজি নিজ ভগ্গিনী বৌশন বিবিব বিবাহ 
দিষেছিলেন। ৫ তিনি হজবত সৈয়দ শাহ্ কবীব বাজীব সুবিদ ও খলিফাহ্ 

হজবত সৈষদ শাহ হাঁসান বাঁজীব নিকট বায়াত গ্রহণ কবেছিলেন। হজবত 
শাহ কবীব বাঁজীব আদেশে হজবত সৈষদ শাহ্ হাসান যখন ভারতবর্ষে 

আগমন কবেন তখন তিনশত যাঁট জনেব সেই কাফেলাব অগ্যতম হিসাবে 

তিনিও এদেশে আগমন কবেছিলেন। তখব বংশ পবিচষ সংক্ষেপে 

এইকপ £_ 
সৈষদ কবিম্ উল্লাহ 

] 

| সৈষদ মি আলি | | ৃ 
সৈষদ আব্বাস আলি সৈষদ শাহাদালি | ] 

বওশন বিবি | 

সৈয়দ হ।সান 
আলি 



বওশন বিবি ৩২৯ 

বওশন বিবিব ভক্তগ্নণ ভক্তিব নিদর্শন দ্ববপ তশাব সমাধিব উপব এক সুবম্য 

দবগাহ্গৃহ নির্সাণ কবেছেন। সেই দবগাহেব শবিকদাব সেবাষেতগণ 

প্রতিদিন পালাক্রমে দবগ্াহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কাব-পবিচ্ছন্ন কবে সমাধিব উপব 

ধূপ-বাতি প্রদান কবেন। তব ভক্তগণ কখন কখন মানত হিসাবে বওশন 

বিবিব দবগাহে ফুল, ফল, বাতাস! প্রভৃতি দিষে থাকেন। অনেকে এখানে 

বনভোজনেব ম্তায সামধিক আনন্দ-উৎসব কবে থাকেন । কেহ বা হাজত, 

শিবনি এবং মানত দিষে থাঁকেন। প্রতি বংসর চৈত্র মাসেব কৃষ্ণপক্ষেব 

ত্রয়োদশীতে ওবস উপলক্ষে দশ-বাঁবে! দিন ধরে বিবাট মেলা দবগাহ প্রাঙ্গণে 

অনুষ্ঠিত হয। এই মেলা লক্ষাধিক লোকেব সমাগম হয। মেলাষ 
ব্যাগু-পার্টি বান! বাজাষ, বাজি পোডানো হয, কাওয়ালী গাষকগণ এসে 
গান কবেন। 

উক্ত দবগাহেব বর্তমান (১৯৬৯ খুষ্টাব্ধে) বযোজ্যেষ্ঠ সেবাষেতের নাম 
সোঁকব আলি। তাঁব জন্ম তাবিখ বাংল| ১২৬৬ সালেব ১৩ই অগ্রহায়ণ, 

অর্থাৎ তাৰ এখনকাঁৰ বযস একশত দশ বংসব। তিনি বলেন, বাজা কৃষ্ণচন্দ্র 

বাধ নাকি পীবানী বওশনাব।ব নামে তিনশত পঁধষ্ট বিঘা জমি পীবোত্তব 
বাঁন কবেছিলেন। তাব মধ্যকাব সামান্য অংশ খাদিমদ1বগণেব তত্বাবধানে 

বযেছে। 

প্রতি বছব বাঁবোই ফাল্তন তাবিখে হাঁডোয়াষ পীব গোঁবা্টাদেব দবগাঁহে 

ওবসেব সমযে যে অনুষ্ঠান হব, সেই সমসামধিককালে তাবাগুনিষাব এই 
দবগাহেও মেল। বসে! হাঁডোষাধ ওবসেব পব সেখানকাব খাদিমদাঁব কর্তৃক 
এই স্থানে ফুলেব মালা, মি দ্রব্যাদি প্রেবিত হয়। দবগাহে আবাধনাব পৰ 
পৃতবাৰি ও ফলাদি ভক্তগ্রণেব মধ্যে বিতরিত হয । বনু বমনী সন্তান লাভেব 

আশায মানত কবে দবগাহের গাষে ইট ঝুলিষে বাখেন। 

প্রথমে আবোশোল্লাহ গ্রামেব চাদ মণ্ডল দবগাহ্বে খডেব চালেব বদলে 
কবোগেটেব চাল কবে দেন। মাগুবতি-তাঁবাগুনিষাৰ পীবজান মোল্ল! 

সাহেব বর্তমানেব সৃবম্য দবগাহ-গুহুটি নির্সাণ কৰে দিষেছিলেন। 

বওশন বিবিব নামে বচিত কোন সাহিত্যে সন্ধ'ন পাঁওযা যাধ ন|। 
আব্দুল গফ্কুব সিদ্দিকী সাহেব, বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষদ পত্রিকা যথাক্রমে 
বাংলা ১৩২৩ এবং ১৩২৫ বধ সংখ্যাধ দুইটি প্রবন্ধ তাব সম্পর্কে লিখেছিলেন । 



৩৩০ বাংলা পীর-সাহিত্যেব কথা 

তাছাডা “তারাগুনিয়া” গ্রাম নিবাসী রাখালদাস নাগ মহাশয় যে পত্র 
লিখেছিলেন, ত1 সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বাংলা ১৩২৫ বর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। তাছাড়া আর কোন স্থানে তশব সম্পর্কে কোন লেখা প্রকাশিত 
হয়েছিল কিন! জানা যায় নি। 

আবাল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব তার পুথি পবিচিতি গ্রন্থে 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে যে 'গোল রওশন বিবির পুথি" নামক পুক্তকেব 
উল্লেখ কবেছেন সেই “বওশন বিবি” ও আমাদেব আলোচ্য বশন বিবি একই 
ব্যক্তি কিন! তা জান! যায় নি। আপাততঃ পুস্তকখানি আমাদের হস্তগত 
হয় নি বলে সে আলোচনা এখানে অসমাপ্ত রইল। 

রওশন বিবির জন্সকাল ১২৭৯ খৃষ্টাব্দ এবং স্বত্যুকালি ১৩০২ খুষ্টাব। 
পীর গোরাটাদের জন্সকাল ১২৯২/৯৩ খুষ্টাব। প্রথমে পীব গোবাটাদ ও 
পবে আবেদা রওশনারা এদেশে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন । তবে এদেশে 
আতা-ভ গিনীব মধ্যে সাক্ষাতকাঁব হযেছিল কিন। তার কোন ইতিহাসে পাওয়া 
যায না। কেহ বলেন,_-“পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈষদ ছুসেন শাহ 
গৌঁডের বাদশাহ হলেন। গোবাগাজী ব| পীর গোবারটাদ, হিজলীব মুসলমান 
সেনাপতির পুত্র ।.”*ইছামতী তীবে তাবাগুনিষা গ্রামে তিতুমিএাব পূর্ববপুকষ 
সৈধদ সাদাউল্লার নিকট আশ্রয় নিয়ে সে যাত্রা বক্ষ| পান। পবে গোবাগাজী 
উক্ত সাঁদাউল্লা ফকিরের সহিত নিজ ভগিনী রৌশন বিবিব বিবাহ দিষেছিলেন 1” 
[ কুশদহ পত্রিকা £ ১৩১৮ ৩য় বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৪ পৃষ্ঠা ১৯১] 

কেহ বলেছেন,--সৈর়দ নিসার আলি ওরফে ভিতুমীব ছিলেন পীর হজরত 
গোরাটাদ রাজীর একত্রিংশ অধঃন্তন পুরুষ ৷ ৫৬ 

উপবোৌক্ত মত সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য পবিলক্ষিত হয় না । বঙীয় সাহিত্য 

পরিষদূ পত্রিকাঁৰ ব!ংলা যথাক্রমে ১৩২৩ ও ১৩২৫ সাঁলেব সংখ্যা আব্ল 

গফুর সিদ্দিকী সাহেব যে ছুইটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাঁর প্রতিবাদে তাবাগুনিয়। 

নিবাসী রাখাল দাঁস নাগ মহাশষ একটি পত্র লিখেছিলেন এবং সে পত্র বাংল! 

১৩২৫ সালের সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকাষ প্রকাশিত হয়েছিল । তাব উভবে 

আবুল গঙ্চুর সাছেধ লিখেছিলেন, “মৌলভী সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ কবীব 

সাহেবের লিখিত বিখ্যাত 'তাঁজ কেবাতল কেবাম” এবং “তাবিখ খেলাফাধে 

আরব ও ইস্লাম' নামক পারস্য ভাঁষাষ লিখিত দুইখানি এতিহামিক পুণ্তক 



বওশন বিবি ৩৩১ 

থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে লিখেছি।” এই উত্তরটিও বীয় সাহিত্য পরিষদ 

পত্রিকার বাংল! ১৩২৫ সালে প্রকাশিত হযেছিল। বল! বাহুল্য, এই 

জবাবের উপর প্রত্যুত্তরে কোন লেখা প্রকাশিত হয় নি। 

তাবাগুনিয়া অঞ্চলে প্রচলিত কষেকটি লোককথা আছে। সেগুলি 

এইবপ £-- 

১। বিচারকের রায় 

বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানাধীন শ্রীরামপুব নামক গ্রামের বাসিন্দ। 

মোহাম্মদ হবিবব রহমান মণ্ডল (৪০) আজ (১৯৬৯) থেকে বছৰ দশেক 

পূর্বে এক মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে পডেন। মামলার গতি ববাঁধব 
তার বিরুদ্ধে চল্ল। আলিপুর সদরে মামল| শেষ পথ্যত্ত এমন পধ্যায়ে এসে 
গেল যাঁতে তার অবশ্য শাস্তি পেতে হবে । তার উকিল অনেক দিন ভরস! 

দিয়ে এসেছিলেন, কিন্ত এক দিন এমন অবস্থায় এলেন যাতে তিনিও হতাশ 

হয়ে বল্লেন, “মামলায় রায়ে কি হবে বল। শক্ত । আমি যথাসাধ্য চেফী। 

করছি, দেখি কতদুব কি হয়। তুমি তোমার মতন যথাসাধ্য প্রার্থনাদি কৰে 
এসে1।, অর্থাং সে মামলায় ভার দণ্ড হওযাঁরই কথা । 

হবিবৰ রহমান এতে হতাশ্বাস হয়ে আত্মীয় পবিজনদের নিকট শেষ 

সাক্ষাত কববাঁব জন্য মণস্থ করলেন! তাব আত্মীয় পরিজনদের একজনেব 

বাডী যাবার পথে একদিন তিনি ইছামতী নদী-তীরস্থ বওশন বিবিব দবগাছেব 
সামনে এসে হাঁজিব হন। বটবৃক্ষেব শীতল ছাষায়, নদীর জল ছ্রোয়া ঠাণ্ডা 

হাওয়ায়, দীাডিয়ে বওশন বিবির দবগাহের দিকে তাঁকিষে তাব যেন ভাবাস্তব 

এল। জননীব নির্ভষ স্নেহ স্পর্শ ভাব সর্ববাঙ্গে যেন স্বদ্ুভাবে শ্িহবণ জাগ্গিষে 

গ্বেল। তিনি অস্ফুট স্থবে দীর্ঘশ্বাসেব সংগে আপন মনে বলে উঠলেন-- 
“মা!” আস্তে আন্তে তাব সর্ববাঞ্গে যেন নেমে এল এক গভীব প্রশান্তি! 

তিনি রওশন বিবিব দবগাহে মানত করলেন,--“আমি যদি এই মামল! থেকে 

বেহাই পাই, তোমাব দবগা!হে আমি প্রাণ ভবে মান্ত দেব ।” 

কষেকদিনেব মধ্যে মামলাব দিন এসে গেল । খানা খেষে তিনি বিদ্াষ 

নিলেন বাঁভীব সকলেব কাছ থেকে কি জানি যদি মামলাষ মুভি ন। 
ঘটে! বিদীয় নিষে তিনি একমাণ্র ম্মবণ করতে লাগলেন রওশন বিবিব 

লাম। 



বাংলা পীব-সাহিত্যের কথা 

আলিপুরেব আদালত প্রাঙ্গণে অন্যান্য লোক ছা কয়েকজন আন্মীষ 
স্বজনও উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলে “বিচাবকেব বায়” শুনবার জন্য রুদ্ধ 
নিঃশ্বাসে অপেক্ষ! কবছিল। অবশেষে বিচাঁবপতি রায় দিলেন যাতে হবিবর 
বহমান হলেন বে-কসুব খাল!স। সকলে হাসি মুখে আদালত গৃহ থেকে 
বাইবে এলেন। হবিবব বহমান বল্লেন যে বওশন বিবিব দোয়ায় 
বিচাবপতির বায় বদল হয়েছে,-উার বে-কসুব খালাস পাওয়া সম্ভব 
হয়েছে। 

উপস্থিত জনত| তখন রওশন বিবিব নামে ধন্য ধন্য কবে উঠল হবিবর 
বহমান নিজে বাব বার রওশন বিবিব নাম উচ্চাঁবণ কর্তে করূতে কপালে 
হাত ঠেকাতে লাগলেন । 

২। দিবসে তারকা! দর্শন 

বওশন বিবি তাব ভাই হজবত হাসান বাঁজীব সঙ্গে এদেশে অন্তান্ত 

সাধকগণেব সঙ্জে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবতে এসেছিলেন । বিভিন্ন স্থানে 

ঘ্বুবতে ঘুবতে অনেকদিন অতিবাহিত হল। অবশেষে এগিয়ে এল তার শেষ 

দিন। তিনি সাথীদেব জানালেন যে, তীঁব স্বত্যুর পব তার ইচ্ছা অনুযায়ী 

যেন সমাধি প্রদান কৰা হয়। তাব বাঁসনা এই যে, যে স্থান থেকে ভাব 
সাথীগণ দিনের বেলায় তাবক। দেখতে পাবে, সেইখানেই যেন তার 

স্বতদেহকে কবব দেওয়] হয় । 

প্রবাদ এই যে রওশন বিবির ম্বৃত্যুর পর তাব সাধীগ্রণ নাকি তাঁর 

নির্দেশমত 'তাঁরাগুনিয়॥ গ্রামের যে স্থান থেকে দিনেব বেলায় বকা 

দেখূতে পেষেছিলন, সেইখানেই তাঁর স্বৃতদেহ কববস্থ করা হয়েছিল। 

বওশন বিবিব দবগাহ-স্থানই সেই নির্দিষ্ট স্থান! 

৩। ভাঁই-ভগিনী সাক্ষাতকার 

বহু বংসব পূর্বেই পীর হজবত গোরার্টীদ বাজী ও আবেদ! বওশনাঁবা 

্ৃত্যুববণ কবেছেন। তনুও বংসবেব কোন কোন সময়ে নাকি উক্ত ভাই 

ভগিনীব মধ্যে সাঁক্ষাতকাব ঘটে! বিশেষ বিশেষ সময়ে পীব গোবার্টাদ 

নিজেই বওশন বিবিব দবগাহে আসেন এবং উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলে । 

স্থানীয় কোন কোন্ ব্যক্তি নাকি কয়েক বছৰ পূর্বেও গভীব বাত্রে 

কযোপকথনেব আওয়াজ শুনেছিলেন। 



বওশন বিবি ৩৩৩ 

পীবানী হজরত 'বওশন বিবিব দবগ্বাহে হিন্দ্র-মুসলমান জনসাধাবণ 
ভক্তিভরে শিবনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। দবগাহ হতে ওবসেব পর 

হিন্দুসংস্কাবেব ন্যায় পৃত বাঁবি অর্থাৎ ছুধ-পানি ভক্তগণ গ্রহণ কবেন। যষ্ঠী 
ঠাকুবেব বা কালী মন্দিবে যেমন বমনীগণ সন্তান লাভেব আশায় ইট বাঁধেন, 

রওশন বিবিব দবগাহেও অনুপ ইট বাধবাৰ প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমান 

সংস্কার অনুযায়ী সেখানে শিরনি, হাজত ও মানত দেওয়! হয় এবং ধৃপ-বাতি 
তে! প্রদত্ত হয়ই। দরগাহেব প্রবেশ দ্বাবে কোথাও জবিব কাগজে মোড। 
বেলের কাঠ, কোথাও ব। তৃতীয়াব টাদ-বে্িত তারকার ছাপ। 

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশীতে যে দীর্ঘ দিনের মেল! বসে সেই সময়ে 
'দর্বগাহের উত্তব সীমায় অবস্থিত কালীমন্দিবে পৃজাও হয় ! তার জন্তও বহু 
লোকেব সমাগম হয় । এই সমযে হিন্দুব পূজা! ও মুসলমানের শিবনি-হাঁজত- 
মানত দিবার অনুষ্ঠানেব মধ্যে ভক্তিব উৎসধাবা মিলে মিশে একাকার হয়ে 
যায়। দলে দলে জনসাঁধাবণ সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘ্বরে বেডায় , তখন 
আর হিন্দু ম্থসলমানেব কোন বিভেদের কথা কারে! মনে থাকে ন!। 



চতুধিংপ পরিচ্ছেদ 

শানন শাহ্ 

পীরগণ মুলতঃ সুফী-_একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের 
অন্যতম গবেষক মুহম্মদ আবু তালিব তার “লালন শাহ্ ও লালন খীতিকা 

(প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে ভূমিকায় বলেছেন, “মুসলিম বাউলবাও আসলে মুফী। 

.. ভালে! কবে দেখতে গ্রেলে এ*বা ইসলামি স্থৃফীবাদেরই অনুসারী । ** 

তীর! নিজেদেরকে যেমন বাউল বলেছেন তেমনি ভালিরুল মাওল! বলেছেন। 

তালিব অর্থে সন্ধানী, তালিবূল মাওলা অর্থে খুদ! সন্ধানী। ** সুফীদের 

মতই তীবা বিশ্বাস করেন-_আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান বটে তবে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্তও 

বটে। কুল্পে শাইইন কাদির £ কৃল্লে শাইইন মৃহিত । তিনি সব কিছু 

কবেছেন, শুধু তাই নয়, সব কিছুই তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে 1৮7৩ 

ববান্্রনাথ একালের কবিগুক, লালন শাহ্ বাউল কবিগুক। লালন 

ফকিবকে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন বাঁউল-কবি । 

অবশ্য অধ্যাপক জ্যাহ্তবীকুমাব চক্রবর্তীব বক্তব্যে প্রকাশিত যে এবা 

বেশরা অথবৎ খান্দানী স্ফী নন। এ*বা আদর্শ সুফীব লোঁকিক সংস্করণ! 

কেলিকাতা। বিশ্ববিদ্ত(লষ প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা £ ওর বর্ষ» 

১৯৭৫)। 

মুহম্মদ আবু তালিব বলেন,_লালনেব ব| ভব সাক্ষাত অনুসাবীদের 

গানে বেথা পাঞ্জু শাহ্, ছন্দ শাহ্, পু সাই প্রন্থখ) আমি অন্ততঃ এমন 

কিছু পাই নি যাতে তাকে বেশবা, তান্ত্রিক বা বাউল মতবাদী বলা মেতে 

পারে। তারা ছিলেন বিশুদ্ধ স্থফীবাঁদেব অনুসারী 1”7৩ 

নাট্যকার শ্রীদেবেন নাথ ভাব সাঁই সিবাজ বা ললিন ফকিব নাটকে 

সিরাজ প্লাইকে পীব বলে অভিহিত কবেছেন। এক্ষেত্রে বহু শিল্পের মোর্শেদ 

লালন ফকির, পীর লালন শাহ্ নামে পবিগনিত হবেন এটা অস্বাভাবিক 

কিছু নয়। 



লালন শাহ্ ৩৩৫ 

বাংলা ১৩৭৯ সালে ঢাক। থেকে প্রকাশিত “বাউল বাঁজাব প্রেম” নামক 

এক আখ্যান-গ্রন্থে শ্রীপরেশ ভট্টাচাধ্য কষেকটি কথায় যে লালন ফকিবেব 

পবিচয়েব কিছুট1 প্রকাশ কবেছেন, সেখানে লালনকে দেখি পীবেব শিবনী 

প্রদান মানসিকতায় আচ্ছন্ন । নিয়ে বরিত কথোপকথনটি লক্ষ্য কববাব 
মতন ,_ 

“লালন বলে,-ভাব্ছি কালই শিবণী দেই । কি বলো! ? 
সাকিন। বলে, _ন।, ন।, দুদিন সময না থাকলে যোগাড-যন্তব হবে কি 

কবে ?” 

« একটু বাদেই চবমোহনপুবেব মোডল বাঁডিব লোক জনেব! এসে পৌছায় । 
তাদেব মুখ থেকেই শুনলে! লালন,_-মোডল বাঁডিব ছোট ছেলের অসুখ 
কবেছিল, মানত ছিল। মানত ছিল, অসুখ ভালে! হলে আঁদান-পীরেব 

শিবনি দেবে । আজই সন্ধ্যা শিবণী দেবাঁৰ কথা 1 

"গাতবাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছে মৌডলবাড়িব কর্ত|। কে একজন যেন 

মাথাব কাছে দীডিষে বল্ছে, ওবে-_তুই শিবনী দিতে য! লালন সাই-এব 
আখডায়।% 

« "শিবনী প্রসাদ গ্রহণ কবতে আখড। অঙ্গন-প্রাঙ্গণ জ্বডে বসেছে 

সবাই ! 

“হিন্দ-মুসলমান, নব-নাবী, কোন তফাৎ নেই। শীতল, ভোলা, 
পাঁচ সা_এব! সব প্রসাদ বিতবণ কবছে । তদাবক কবছে লালন আর 
কাঙাল হবিনাথ |” 

পীবগণেব সহিত বাউলগণেব কযেকটি সাদৃশ্য লক্ষণীয় । পীবগণেব হ্যাষ 

বাউলগণ ভাদেব সহজ মতবাদেব কথ। প্রচাব কবেন। সুফী ব! পীবগণেব 

কথায় আছে মানবত[বাঁদ,_-বাউলগণেব কথা আছে মানবতাবাদ । পীবগণ 
তদীষ মুর্শেদগ্শপের অনুগ্ধামী মুবিদ,_বাঁউিলগণ ভীাদেব প্রকাশধাবাষ তদীষ 
মোর্শেদগণেব অনুগামী শিষ্। পীবগণ সংসাব-জীবনযাপন অপেক্ষ! পবার্থে 

নিজেদেবকে উৎসর্গ কৰেছেন-__বাউলগণও সংসাব-জ্রীবনযাপনকে গুকত্ব দেন 

ন। যতখানি গকত্ব দেন পবেব আধ্যাত্মিক গতেব ভাববস তৃপ্তি লাভ কবতে 

সহযোগিতা! কবাব। পীবগণেব শিষ্ঠ হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রনায় থেকে 



5৩৬ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথ। 

এসেছেন, -বাউলগ্রণেব ক্ষেত্রেও তাই । কাবো কাবো মত যে পীর যেমন 

হজবত বসুলুল্লাহ (দঃ)-এব থেকে প্রকাশিত,_-বাউলও তেমন একই ধারাষ 
প্রকাশিত। পোঁশাক-পবিচ্ছদেব ক্ষেত্রেও উভয়ে মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য 
দৃষ্ট হব। আঁরু তালিব সাহেব লিখেছেন যে, পীবগণের মত লালন ফকিব 
ও তীব সম্প্রদায়ের ধর্মমত এবং আ1চাঁব-ব্যবহাঁব শবীয়ত পন্থী মুসলিমদের সঙ্গে 
সর্বাংশে এক বকম না হলেও তাদের ধর্মমত ও আচার-ব্যবহাব বেশ উদাঁৰ 
ও উন্নত। কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তগণ কর্তৃক পীবের ন্যায় বাউলেব মাঁজাবে 
ধুপ-বাতি জ্বাল।নো হযে থ।কে। পীরেব পঁচালী ব। অন্যান্য গ্রস্থেব ন্যাষ, 

বাউল-জীবনীও রচিত হয়েছে । 

বঙ্গের অধিকাংশ মুসলিম ধর্মাস্তবিত বৌদ্ধ বা হিন্দ্ব। স্বসলিম বাউলগ্রণ মূলতঃ 
মুসলিমই । বঙ্গেব অধিকাংশ হিন্দ্ব নিশ্নবর্থীষ,_-পীবভক্ত হিন্দু বা বাউলভভ্ 
হিন্গণ প্রধানতঃ নিম্নবর্দীয এবং মূলতঃ হিন্্ই। পীবগণ প্রচাব কবেছিলেন 
ইসলামের আদর্শ,_বাঁউলগণও প্রচাব কবেছিলেন ইসলামেবই আদর্শ । 
এই সব মৌলিক কষেকটি সাদৃশ্যেব পবিপ্রেক্ষিতে লালন ফকিব তথা বাউল 
সম্প্রদায়কে সুফী বা পীর পধ্যাঁষে গ্রহণ কবা যেতে পারে । লালন ফবিব 
সম্পর্কে বেশ কষেকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হযেছে এবং আবো 

কাজ চলছে! স্মৃতব|ং বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে 

বাউলগুক লালন ফকির সম্বন্ধে আলোচনা কব! অপ্রাসঙ্গিক হবে ন!। 

পীবগণের সহিত বাউলগণেব কয়েকটি বৈসাদৃশ্যও আছে। পীবগণ 

মানব কল্যাঁশেব জগ্য সচেষ্ট £ বিশেষতঃ এতিহাসিক পীবগ্ণণেব অনেকে 

তাদেব জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ কবে শহীদ হয়েছেন কিন্তু বাউলগণেব লক্ষ্য 

মনেব-মানুষ খুঁজে ফেবাব আনন্দেব সন্ধান দেওয়া এবং এব জন্য তাদেৰ 

শহীদ হওয়ার কোন প্রশ্ন এতে জড়িত নেই । পীবগণ মহৎ কাঁজেব পবিচষ 

রেখেছেন তাদেব কাজেব মধ্যে,--বাউলগণের পরিচষ তাদেব বচিত বা গীত 

গ্রানেব মাধ্যমে যতখানি তাদেব কাজে মাধ্যমে ততখানি নয । পীবেব ন্যাব 

বাউলের মাজাবে হাজত, মানত এবং শিবনী দিবাব বীতি প্রচলিত নেই! 

পীরের হ্যায় বাউলেব নামে কোন দবগাহ্ ব! নজবগাহ্ থাকে ন1। 



লালন শাহ্ শুগুথ্" 

এক কালে ব্রান্গণ্য প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মাদর্শেব দিকট পবাভৃত হওযাব পর 
পুনবাঁষ যখন বৌদ্ধগণেব অস্তিত্ব ক্রমশঃ অবলুপ্তিব পথে অগ্রসর হচ্ছিল এবং 
্রাক্মণ্য আধিপত্য প্রবল হচ্ছিল তখন মুসলিম মিশনাবীব সাম্যাদর্ণ বিশেষতঃ- 
সুফী বা পীবদেব মহত্ব এবং মবমী হৃদযের সংস্পর্শ ও সেই সাথে তুকীগণের 
বিজষ অভিযান বৌদ্বগ্ণণকে ইসলামের পতাকাতিলে সমবেত করে । ফলে, 
এ দেশের মৃত্তিত-মন্তক বৌদ্ধগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেভে (নেডা 
থেকে) মুসলমান নামে অভিহিত হন। এই মুসলিমগণই ইসলামের কঠোর 

আচাব-বিচাবেব অনুশাসন সঠিকভাবে অনুসবণ ন| করায় অজন্ম-লালিত, 
সহজ ধর্মেব গডডালিক। প্রবাহে বেশ কিছুট। ভেসে যান সুফীবাদ এদিকে 
্রান্মণ্য আদর্শ থেকে সবে আস1 সাধ।রণ মানুষেব ওপব যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করল। তাতে মুসলিম ও হিন্দ্রর মধ্যে সংযোগ ও মিশ্রণের সেতু গড়ে. 

উঠল । 

হও 9067৮ 25 00:08:81) 90290, (226 15190) 15811 10000 & 

10010 0৫ 008190৮1100 [7100019]0 8200 21 80506%6 600:81808 1০, 

000, 109870,9৫ 

বক্ষণশীল ত্রাঙ্গাণ্যবাদীব বিকদ্ধে বিদ্রোহ কবে অভ্যুদয় হষ যে বৌদ্ধ ধর্মের» 
সেখানেও দেখা যায সুফী গুকব[দেব সঙ্গে সহজিয়। বৌদ্ধদের গুকবাদেক 
মিল বযষেছে। সহ্জিষ| বৌদ্ধদেব মত সবহুপদ্ব দোহাষ আছে,_তি:ন 

চিন্তামণি, তাকে প্রণাম কব। তিনি ইচ্ছ।ফল প্রদান করেন। চর্ধ্যায় আছে-_. 

দিঢ় কবিঅ মহাসুহপবিমাণথ। 

লুই ভণই গুক পুচ্ছিঅ জান ॥-_নুইপাদ | 
বাংলা তরজমা £-- দৃঢ় কবি মহাসুখ কব পরিমাণ 

লুই ভণে গুককে পুছিয়। ইহ। জান ॥ 

অর্থাং সোজ। কথায় গুককে জিজ্ঞাস! কবে জেনে নাঁও। 
স্ফীদেবও মতে ,__ 
শ্ু55 হা 16010167097 [01 0176 085101179 60 00110 08১ 1165 01 

900, 19 10 01900 101703516 80007 ৪. 50106 ₹180 25 081160 ৪. 9185108 
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বাউলদের কাছে কায়1-সাধন এক বৈশিষ্ট্পূর্ণপ্রজ্জিয়।। কৰি আলাও্- 

ঘলছেন 
হি ও 



০ বাংল। পীর্-সাহিতোব কথা 

, “কোরাণে কহিছে প্রত জপ মোর নাম» 

স্থল ইসলামে 'জিক্ষিব' অর্থ।ং আল্লাহ্কে স্মরণ করাব বিধান আছে। 
স্বফীদের কাছেও আল্প।হেব,নাম জপেব বিচিত্র রূপ দেখা যাষ। ভীরা মনে 
“করেন যে প্রতি নিংশ্বাস-প্রশ্বীসের সাথে আল্লাহেব নাম জপ চলছে। বাংলার 

-বাউলদেব সম্পর্কে ' উপেন্দ্রনথ ভট্টাচার্য মহাশষ তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে 
পরশ্ীখেছেন,- * *, 

“প্রতি প্রশ্থীসেব সঙ্গে লা-ইলাহ। এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে ইল্ল।-লা 

জপ চলৈ 1৮1৬ 

বাউলগুক লালন ফকিরেব প্রতি বাউলগণের ভক্তির পরাকাষ্ঠা অতুলনীষ । 

স্সাধাব্রণ মানুষেব কাছে তীব স্থান হয়ত পীবেব সমতুল নয । তবে তীদেব 

প্রতি শ্রদ্ধার অভাব পবিলক্ষিত হয না । বিশেষ করে বাউলগণেৰ ভাবদ্যোতক 

শ্থান ব। দেশাত্মবোধক গান, বচষিত। বা গাঁষকেব প্রতি আপনা আপনিই 

-সমীহভাব জাঁগিষে তোলে । 

পীরগণ যেভাবে মানুষেব সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বাউলেব 
হুঙ্গনায় 'সেই ভাববৌধক ধাবাব প্রকাশ যেন অন্যবাপ। 

পীবগণ সামাজিক ভাবে নির্যাতিত মানুষের মুক্তি দিতে এগিষে 
এসেছিলেন । বাউলগখ মানৃষেব মধ্যে বিভেদেব প্রাচীবকে ধুলিসাৎ কবতে 

“এসে ছলেন। লালন থাইলেন,_- 

আমি কোন জন জানি ন। সন্ধান। 

, সব লোকে কয় লালন ফকিব 

: হিন্দু কি মুসলমান । 
, লালন বলে আমাৰ আমি 

ন! জানি সন্ধান ॥ 

একই ঘাটে যাওষ। আস! 

একই প।টনী দিচ্ছে খেষা 

কেউ খায় ন। কাবো ছোয়া 

বিভিন্ন জল কে কোথাষ পান ॥ 

লালন ফকিবের জন্ম ও বংশাঁদিব পবিচয় দিষে এক গবেষক লিখেছেন 

ধধে,লালন ফকিব, লালন শাহ নামেও প্রসিদ্ধ! তাব বাডী ছিল ঘশোহব 



জেলাৰ বিনাইদহ ম
হকুমা অন্তর্দত হ

বিনারুষ্ু থানার অ
ধীন হরিষপূব নাম

ি - 

গ্রামে । ১৭৭৪ খুষ্টীবে মতান্তবে ১৭৭২ খু্টান্দে তার জন্ম 

পিতার নাম দবীবুল্লাহ দেওয়ান, মীতাঁৰ নাম আমিন। খাতু
ন এবং দাদার 

নাম গোলাম কাদি
ব। তব! চাব ভাই ষথ

াক্রমে-_-কলম, আ
লম, লালন এবং

 ' 

চলম। ডাব মোরশেদ বা ক
র নাম পীর সিব

াদ শাহ! লালন ফকির অল্
প 

বসেই বাঁপ-মা হার
ান । ভাইদেব সংলাবেৰ স্

বচ্ছনত! ছিল না। লেখাপড়া! 

শেখার তেমন সুযোগ ভাব হয় নি
। গক চরানে। নিয়ে মাঠে

 মাঠে ভাব 

ছোটবেলাব দিনগু
লি কেটেছে। এই সময়ে গ্রামবা

সী দিরাজ সই (
সিরা 

গ্রহণ কবেছিলন। 
তিনি যে ত্রান্পণ সন্তান ছিলেন এবং পৰে মুসলিম হ

য়ে 

গিয়েছিলেন এবপ ধাবা কলপনা-প্রসূত ।+৬ 

লালন ফকিব ছিলেন পীব সিবাজ সশই-এব প্রত্যক্ষ শি
ল্ত এবং সিরাজ 

সএই ছিলেন_ভাবত 
তথা পৃথিবী বিখ্যাত পীর নিজঞামুদ্দীন আউলিয়া 

শা প্রভৃতি অ-মুসলিম সাঁধকগ+ বাউল গানে আকৃষ্ট হবে গানকে ধর্ন 

সাখনাব সঙ্গে মিলিষে ন
িষেছিলেন। তাঁই কেউ কেউ এইবপ বাউল ব! 

নামে অভিহিত কব
েছেন । ভীদেৰ মতে লালন ফকিবেৰ গান হল বিশুদ্ধ 

কবি, জীবন বসেব বূসিক 
কবি, পল্লী বাংলাৰ সাঁধাবণ মানুষে 

মবমিয়ণ গাঁধক এবং সুফ
ী ফকিব পীব লালন শা

হ জীবনেব শেষ দিকে কুষ্টিয়া 

অন্তর্গত ছেউডে নামক গ্রীমে আখড। নির্নাণ কবে বহু শিল্কসহ দিনাতিপা" 



৩৪০ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

করেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই ১৮৮৮ খুষ্টাব্দে মতান্তরে ১৮৯০ খুহ্টান্দে 
দেহত্যাগ করেন। 

১। বাউল রাজার প্রেম 

“বাউল রাজার প্রেম” নামক আখ্যায়িকা গ্রন্থের বচয়িতার নাম শ্রীপবেশ 
চন্দ্র ভট্টচার্য্য। তার নিবাস বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রামে? 
ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩৭৯ বঙ্গাবেব ১২ই জ্যৈষ্ঠ? 

পৃষ্ঠা সংখ্যা--১১২। খডাপুর মিলন মন্দির পুস্তক নম্বব ৪৬৩৫ ক্রমিক 
নম্বর ১৩৬৭। 

, লেখক এই গ্রস্থে লালন ফকিবেব সরস কাহিনী বিবৃত কবেছেন। ভাষা 

যেমন প্রাঞ্জল, প্রকাঁশভঙ্গী তেমনি চিত্তাকর্ষক । তবে লেখক মৃখবন্ধে 

বলেছেন; 

“লালন ফকির এমন একজন মানুষ, ষাঁব তুলনা তিনি নিজে। তার 

পূর্ণাঙ্গ জীবন-কথা কোথাও পাওয়া যায় না। কিতবদভীব মতই নান! 

কাহিনী ভার জীবন নিয়ে। আমার এ কাহিনীকে কেউ যেন তথ্যবহুল 

জীবন-কথা বলে গ্রহণ ন৷ করেন। এ কাহিনী এক কিংবদস্তী-নির্ভব বেরা 

চিত্র_-যার মধ্যে আমি সেই বাউল রাঁজাব জীবনকে দেখতে চেয়েছি।” 

লেখকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোবা! যায় যে এই গ্রন্থ এতিহাসিক নীরস- 

সরস তথ্য দিয়ে মনস্তিষ্-শ্রমের উপযোগী নয়,_একটা ঘটনা-ভিত্তিক আকর্ষণীয় 

জীবন কাহিনী,_-অতএব ত! বস-সাহিত্যের এক'অমূল্য সম্পদ | 

ই। জাই সিরাজ বা লালন ফকির 

সাই সিবাজ বা লালন ফকির নামক গ্রন্থখানি একটি নাটক। নাট্যকাবের 

নাম শ্রীদেবেন নাথ । নাট্যকারের বসতি বসিরহাটে। তিনি আরো নাটকের 

রচয়িতা এবং একজন সু-অভিনেতাও বটে । নাটকের কভার পৃষ্ঠায় সিবাজ 

সাই এব লাম বড় হরফে এবং লালন ফকিরেব নাম ছোট হরফে থাকলেও 

নাটকখানি পাঠকালে সহজেই বোঝ যায় ষে মূলতঃ তাতে ,লালন ফকিরের 

কথাই বিশেষভাবে বিৰৃত হয়েছে। শ্রীপরেশ ভষ্টাচার্যেব বাউল-রাজাব প্রেম 

গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে যে এই নাটক লেখা হয়েছে 
তা নাট্যকারেব দেওয়া 

1 থেকে বোঝা যায় । নাট্যকার এই নাটকখানিকে উৎসর্গও করেছেন 

“বাউল রাজার প্রেম' বচয়িতাকে। নাটকটির প্রকাশকাল ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ । 



লালন শাহ্ ৩৪১ 

ইহা কলিকাতার নষ্ট কোম্পানী কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছে । 
মহেস্দ্র গুপ্ত প্রমুখ এব অভিনষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

সাই সিবাজ নাটকখানি পঞ্চ অঙ্কে রচিত! প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 

অঙ্কে চাবটি কবে, তৃভীষ অঙ্কে পাঁচটি এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য আছে। 

হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে প্রায় বিশটি চবিত্র এতে স্থান পেয়েছে। চাবটি 
নাবী চরিত্রের ছুইটি মুসলিম রমণীব ৷ 

সাকিন! নায়ী মুসলিম বমণী কর্তৃক গাওয়া একটি গীত, নাঁলন ফকিরের 
বিখ্যাত ছু খানি গীত এ নাঁটকেব ভূষণ-্বরূপ । 

লালন ফকিবেব নামে বহুল প্রচারিত এবং বহুজনের জান জীবন-কথা 
বিবৃত কবাব প্রয়োজন আপাততঃ নেই । তবে এতে াঁই সিরাজ বা লালন 

ফকিবের মাহাত্ম্য কথা যত প্রচারিত তাব চেষে অনেক বেশী গরচারিত হয়েছে 

_এমানবতা'ব কথা । সেখানে হিন্দ্ূব কথা নেই, নেই শুধু মুসলমান 
নামধারীব কথা । ধর্মেব নাম কবে অধর্মেব কাদ! ছ্রোড়াস্শডিতে বৃঝি বিক্ষুব্ধ 
হযে ল।লনেব প্রতিবেশী দীন বলেছে, -(আসছে) বিদ্রোহীব দল | যাঁরা এই 

গোটা জাতকে চাবুক মেরে বুঝিয়ে দেবে, ধর্ম বড় নয়--জাত বড নয়, সকলের 

চেয়ে বড হল মানুষ । 

সিবাজ সাই তাই স্থার্থান্বেধীকে তিরস্কাব কবে বলেছেন,-_মানুষ জাতট। যে 

কত বড়-_শালাঁদেব তা বোঝান হয় নিবে। মোল্লা আব সমাজপতিরা এদের 

ঠকিষে এতকাল গুধু নিজেদেব কাজ গুছিষেছে ****** * 1 শ্রীচৈতন্য,_জগাই- 

মাঁধাইকে কৌল দিল, হজরত মহম্মদ-_আল্লাহৃতালার দূত হয়ে কত শিক্ষার 

বাণী ছডাল, বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছোট জাতেব মানুষগুলোকে নিষে মাথায় 
তুলে ন।চল--তবু শালা জাতের চোখ ফুটল না। 

নাট্যকারও নিজে বলেছেন ভাব ভূমিকাতে-_মানুষ কোথায 7." 'ক্ষ্যাপ! 

খুঁজে ফেবে মানুষ । শুকনো গাছে ফুল ফোটাতে চাষ। মরা সাহাবায় 
আনতে চায় জীবনেব জৌয়াব। কিন্তু পাঁষে পাষে কাট!। মানুষ 

জানোয়াবের বিষাক্ত নখ চলাঁৰ পথকে করে দেয় ক্ষত-বিক্ষত। তাই 
জাত-ধর্মেব গণ্ডী ভেঙে ক্ষ্যাপ। চাষ শুধু অবক্ষষী সমাজেব অবহেলিত কষেকটি 
মানুষ, যাবা মাটিকে সাজায়ে মা-ন্বর্গ আর বেহস্তকে টেনে আনবে এই 
মাটির বুকে ! 
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তবে কি ধর্মে-কর্মে লালন ফকিবের কোন আস্থা ছিল না । এ সম্পর্কে 

লালন এক স্থানে গেয়েছেন; _ 

না হলে মন সরল৷ কি ফল ফলে কোথা ধুডে 

হাটে হাটে বেডাই মিছে তওবা পড়ে । 

মক্কা-মদিনা যাবি ধান্ধা খাবি মন না মুডে | 

হাজি নাম পড়ছে লোকে তাই দেখি বে॥ 

মুখে যে পডে কালাম তাইবি স্থুনাম হুজুব বাডে 

মন খাটি নয় বল্লে কি হয় নামাষ পডে। 

খোদ। তাতে নাবাজ নয় রে লালন“ভেডে ॥ 

পীর-সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গে লালন ফকিবের কথ! কিছু আলোচনা! কর। হল 

যাত্র। বাউল সম্প্রদায়ের সংখ্য। বঙ্গে নগণ্য নয়। তাদেব গুক লালন 

ফকিরসহ অন্যান্তেব কথা ও তাদের সকলের গ!ন বিষয়ে বিস্তুততব গবেষণার 

অপেক্ষা রাখে । সৃতরা* এখানে আরো অধিক কিছু আলোচিত হওযার 

প্রয়োজন আপাততঃ নেই। 
সপ ্ 



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 

শহফীকৃত্ন মান 

পীর হজরত শফীকুল আঁলম্ বাজী এদেশে বিশেষতঃ উত্তর চবিবিশর 
পবগণার বাবাসত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচাবেব উদ্দেশ্যে আগমন কবেন। 

আবদুল গফুব সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হজবত শফীকুল আলম বাজীব' 
পবিত্র রওজ। শবীফ বাবাসত থানার কেমিয়া-খামারপাডা নামর গ্রামে 

বিদ্যমান। হজরত শফীকুল আলম অনেকেব নিকট “ছেকু -দেওয়াল”- 
নামে অভিহিত । 

কবি মহম্মদ এবাছুল্লাহ্ একস্থানে লিখেছেন,_- 

এইবপে গোবাঁটাদ আসিল চলিষা, 

কিছু দিনে হিন্বৃস্তানে পৌঁছিল আসিয়া] । 

ছোন্দলের সহ গোব। চলিতে চলিতে, 

একদল পীব সঙ্গে দেখ! দিল পথে । 

গোবাই জিজ্ঞাস। কবে সকলের তবে, 

কোথায় চলেছ ভাই কহ দেখি মোবে। 

ছেকু দেওযান কহে মোব জাইগীর, 
খামাবপাঁড। নগবে দিষাছে কাদিব । 

আবদুল গফ্লুব সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হজরত শাহজালাল রাজ 
ইসলাম ধর্ম গুচাঁবার্থে কযেকটি ধর্ম গ্রচাঁবক দল বঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রেবণ কবেন। তাঁদের মধ্য হতে বাইশ অন আউলিয়াব একটি দল 

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাষ ইসলাম প্রচাবেব ভাব পান। গঞ্চুর সিদ্দিকী সাহেব 
আবে! লিখেছেন যে, হ্ববত শাহ জালাল বাজী নিজে ৩০১ জনেব এক- 

কাফেল! বা ধর্সপ্রচাবক দল সহ মন্ধ! থেকে দিল্লীতে উপনীত হওযার পর 

তাঁতে আবে! ৯জন মুজাহিদ যোগদান কবেন। পবে আসামেব শ্রীহষ্টে 

আগমনের পথে আবে। ৫১ জন মুজাহিদ যোগদান কবেন। তিনি-উক্ত-মোট 

৩৬১ জনেব দলকে কষেকটি ভাগে বিভক্ত করে ভাঁবতেব বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ 
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, করেন॥ তাঁদের মধ্যকার একটি দল হজরত গ্রোবা্টাদ রাজীব নেতৃত্বে 

অক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আসেন, যে দলে উক্ত শফীকুল আলয়ও ছিলেন । 

কেমিয়।-খামারপাঁড! গ্রাম-সংলগ্ন মাঠে উক্ত শফীকুল আলম রাজীর 

দরগণহটিকে স্থানীয় অধিবাসীগ্গণের অনেকেই হজরত বডপীব সাহেবের দরগাহ 

বলে অভিহিত কবেন। 

কেমিয়া-খামারপাডাব দবগ্বাহ্-গৃহটি ইটেব তৈরী, ছা'উনী টালদীব 

'রগাহ-স্থানের জমিব পরিমাণ প্রায় দুই বিধা। এই জমির মধ্যে কয়েকটি 

গাছ-গাছালি আছে, আছে ছোট একটি পুরুর। পুকুরটি পীব-পুকুর নামে 

'অভিহিত। পান্থবর্তী গ্রাম নবাবপুরের অধিবাসী মোহম্মদ আমীর আলী 

শ্হজী উত্ত দরুগণহের বর্তমান সেবায়েত। তার বয়স প্রা যাট-ীয়ষট 

বংসর 1 তীঁব পিতাঁব নাম মবহ্ম বিলাঁয়েত আলি শাহৃজী1 বংশানৃক্রমে 

স্ঠীরা এই দরগ্বাহেব সেবায়েত । রি 

ভক্ত জনসাধারণ এই দরগাহে হজরত বডপীরেব নামে হাজত, মানত ও 

শিরনি দিয়ে থাকেন? প্রতি বসব একুশে মাঘ তাবিখে উস আর্ত হয 

এবং সেই উপলক্ষ্যে মেলা বসে । সাত-আটদিন ধরে মেল! চলে। মেলায় 

শাডে গুতিদিন প্রায় তিন-চাঁরি হাজার লোকের সমাবেশ হয় । জাতি-ধর্স-বর্থ- 

নির্বিশেষে সকল ভক্ত নব-নাবীর মিলনস্থল বলে এই দবগাহছ, স্থানটি 

বিশেষত্ব অঙ্জঞন কবেছে। 

আবছুল গস্কুব সিদ্দিকী সাহেব, কবি মহম্মদ এবাদো্া এবং স্থানীয় 

জনমতের মধ্যে পীর হজবত শফীকুল আলম রাজী সম্পফিত বভব্যে নে 

সাদৃশ্য দেখা যায় সে বিষয়ে কিছু আলোচনা
 করা যেতে পারে । 

গর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে শফীরুল 
আলম্ এসেছিলেন আসা 

হট থেকে পীব গোবট্টাদের নেতৃত্বাধীন কাঁফেলাব সঙ্গে । কৰি এবাদোল্লা 

সাহেব লিখেছেন যে বালাগু| পবগনায় আঁগণনের পথে পীর গোরার্চাদ 

“দেখতে পান (ছেকু দেওযান) শফীকুল আলমকে । 

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আবদুল গযব সিদ্দিকী সাহেব একাদশখানি 

প্রাচীন পুঁথিব প্রামাণ্য সুত্র ধরে ভিনি 
ভার বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। 

কা মহম্মদ এবাদোলা! পাবশী ভাষাষ ল
িখিত দুখির অনুবাদের নকল 
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থেকে নিজে কাব্যখানি লিখেছেন। অনুবাদের নকল থেকে গৃহীত কাহিনীব 
নির্দিষ্ট উক্ত শফীরুল আলম (ছেকু দেওষাঁন ) সম্পর্কিত বক্তব্যকে সঠিক বলে 
কতখানি গ্রহ্ণীষ সে বিষে সন্দেহ থাকে 

বিভিন্ন সূত্র থেকে বোবা যাষ আনুমানিক খুষ্টীয় চতু্দিশ শতাব্দীতে 
পীব হজবত গোঁবার্টাদ রাজী তথা পীব হজরত শফীকুল আলম্ রাজী দক্ষিণ 
পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম গুচাব করতে এসেছিলেন। আব পীব মোবারক 
বডখশ! গাজী উক্ত অঞ্চলে আগমন করেছিলেন আনুমানিক ষোডশ-সপ্তদশ 

শতাব্দী প্রথমার্ধের মধ্যে। বডখখ গাজীব পবিত্র মাজার শবীফ ঘুটিয়ারী 

গ্রামে অবস্থিত। স্বয়ং বডখ। গ্রাজী, হজরত বডপীব সাহেবেব নজরগাহ 

প্রতিষ্ঠী কৰে ভক্তগণকে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন কবার উৎসাহ সৃষ্টি কৰে 

গেছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রায় দুই-তিন শত বংসর পরে শফীরুল আলম 

রাজীর নিপ্রভ অবস্থিতির উপব বড় খখ গাজী দ্বাব। অনুস্থত হজবত বড়পীর 

স'হেবেৰ প্রভাব বিস্তুত হবে থাকৃতে পারে ! 

শ্াপপাসপাপচপপী 



বট বিংশ পণিচ্ছেদ 

শাহ, সুফী গুন্নতান 

হজরত শাহ্স্বফী সুলতান রাজীব কথ। স্মবণ করেছেন ধর্সমন্বল কাব্যে 
রচধিত। বপরাম চক্রবর্তী। পেঁডে! ব৷ পাত্ষাষ শুভি খ*! বা শাহ্ সুফী 
ত্রিপর্নী ব! ভ্রিবেনীব দরাঁপ খঁ। ব। দফব খঁ। গাজীর ভাগিনেয় বলে কথিত। ৫৯ 
৭৯৬ হিজবীতে সুলতান গিষাসুদ্দীন প্রেরিত ওলিগনেব অন্যতম শাহ্ সুফী 

স্বলতান এক দল পবাক্রমশালী সৈম্ত সমভিব্যাহাবে পাুয়াতে আধিপত্য 
বিস্তাব-কল্পে আগমন কবেন। মতাঞ্তিবে শাহ্ সুফী স্বুলতান ১২৯০ খৃষ্টাব্দে 
অ1গমন করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত অলি-আল্লাহ্ বুআলী কলন্দবেব 

অন্যতম প্রধান শি্ভ । কথিত তিনি বাঙলাষ স্বুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ 

শাহেব আত্মীয় ছিলেন। ২৪ “দিল্লীব তখতে তখন ফীবোজ-শাহ আসীন। 

অভিযোগ শুনে তাব ভাইপে। শাহ স্বফীকে প1ঠালেন ফৌ্ দিয়ে 
পাঙুয়ায়।” ২ পা বাজার সঙ্গে যুদ্ধে জযলাভ কবে তিনি পাুয়াতে 

আজীবন ছিলেন। শামসুর বহমান চৌনুবী লিখেছেন যে ১২৯৫ খৃষ্টান 

সপ্তগ্র।মের বাজ ভুদেবের সহিত মুদ্ধে মুদলমানর। বিব্রয়ী হলেও শাহ্ সুফী 

স্থলতান রণাঙ্গনেই শাহাদাৎ বরণ কবেন। ২৪ 

হুগলী জেলাব পাঙুধাষ পীব হজরত শাহ্ সী সুলতানেব মা্াব 

বিদ্যমান! মাঁজাবটি গ্রাণ ট্রাক রোড-এব ধাবে অবস্থিত। ইট-নিগিত গৃহেব 

মধ্যে বীন বন্ত্রদ্ধাবা আর্ত সে মাজার । এটাই শাহ্ সুফী সুলতানের 

দরগাহ । দবগাহের সামনে মসজিদ-_টালি দিষে ছাওযা। ভার বাম দিকে 

ঈষৎ জঙ্গল, সামনে বাম দিকে হজবত শাহ্ স্থুফী সুলতান হিফজ শাগ্রাসা ॥ 

উক্ত মাত্রাসা ১৯৭২ খু্টান্দে স্থাপিত হয় । এখ/নেই আছে আঞ্থুমানে 

খেদ্মাতুল ইসলাম। প্রধান কার্য্যালয-_সিনেমাতল।, পা্্ষা। স্থাপিত 

১৩৭৪ বাংল] সাল। দরগাহ্ ও মসজিদ সংলগ্ন স্থানে বন়্েছে কবরখান!। 

আম ও অন্তান্ত গাছে ছাক্সাচ্ছন স্থানটি বেশ মনোবম । 



শ|হ্ স্থফী সৃলগতান 5৪৭ 

শাহ্ সুফী সুলতানেব দবগাহের বর্তমান সেবাধেত জানাচ্ছেন যে, ডাব 

নাম সৈয়দ আমীব আলি। ভার পিতার নাম মরহুম খোদ! নেওয়াজ । 

তার বয়স আনুমানিক ৫৫ বৎসর ( ১৯৭৫ খুষ্টাবে )। তাব। স্থানীষ লোক। 

শাহ্ সুফী স্থলতান এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম গুচাঁব করতে এলে তীদেব. পূর্ 
পুকষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। তীব। সেই সম থেকেই পীর শাহ্ ম্বফী 

সুলতানের দবগাহেব খাদিম ব| সেবায়েত হযে আছেন। 

প্রতি বংসব পয়লা মাঘ থেকে এখানে এক ম!সেব মেল! আরম্ভ হয! 

সতেবই মাঘ পীবেব এন্তেকাঁলেব দিন। এ দিনে উর্স অনুষ্ঠিত হয । এ সঃযে 
মিলাদ হয়, কোবান শবীফ থেকে পাঠ হয় এবং অতিথি সেবা! হয। এখ/নে 

রোজ সন্ধ্য/য় ধূপ-বাতি দিষে জিয়ারত কব। হয়ে থাকে । 

হিন্্ব ও মুসলিম ভক্তগণ পীর শাহ্ সুফী সলতানেব দবগাহে হাজত দিযে 
থাকেন। এখানে মোবগ এবং ছাল হাজত দেওয়। হয়। ভভগণ মান্ত 

হিসাবে দুধ, বাতাসা, ফল, পয়সা ইত্যাদি দেন। ভাঁছাডা শিবনিও গুদত্ত 

হযে থাকে । উল্লেখযোগ্য যে এখানে কোন প্রকাবে গোমাংস ব্যবহাব 

নিষিদ্ধ। 

পীব শাহ্ সফী সুলতান, ভক্তগণেব নিকট পীববাব। নামেও সমধিক 
প্রসিদ্ধ। সভক্ভি বিশ্বাসে ভক্তগণ মনোবাঁঞ। পূর্ণ কবতে বাবাব মাকৃবাব। 
ধৌত কবতঃ অর্থাৎ সমাধি শ্লীন কবিয়ে সেই “পানি' গ্রহণ কবেন। তাতে 

নাকি বনু ভক্তেব নানাবিধ বেগ নিবাময হয়ে থাকে। ভভ্তগণ ব্যহ | 

বেদনা, কান পাক। ইত্যাদি নানাবিধ বেগ নিব!ধযেব কাবণেও এই দবগ!ভ্ 

থেকে তেল-পড। নিয়ে ব্যবহাব কবেন। মুলিমগণ 'অপেক্ষ। অধিক সংহ্ব 

হিন্দ পীববাবাকে ভক্তি কবেন। 

বাজপথেব অপব পার্থ বয়েছে সুউচ্চ মিনাব | উহ! শাহ সুফা সুলতানের 

বিজয-ন্তসত। তাঁব ভিতবে কোন খোদিত মৃত্তি চিহ নেই। প!শের মঠেই 
অ।ছে পা বাজাব প্রাসাদ 'ও মন্দিবাদিব ধ্বংসাবশেষ | উক্ত সিনাবেক কাছে, 

রঙেব বিবাট আকাবেব স্তম্ভ এবং দেওষালেব অনস্থিতি দেখে তার বিশ 

সম্পর্কে সন্দিহান হওযাঁব সুযোগ থাকে না। দিনার এবং সঙ্গী ধযাসালিশেহ 

সবকাবেব প্রতুততু বিভাগেব ভর/বধালে সুবঙ্ষিত । এব রিভিও 

প্রবেশের মুখে বাস ছিকে একটি বিবাটাকাক পাছবে ভ্থন্ত আছে] তত 
মৃন্তি খোছিত ছিল বলে অনুচিত হয় তর বিশেষ বিশেষ হন লহ সে 



৩৪৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ! 

ভেঙেছে, ষ। থেকে কোনটির মৃত্তিচিহন নির্দিষ$করণ দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। 
অনুরূপ স্তম্ভ পাশে মাঠে পড়ে থাকৃতে দেখা! যার। পীববাবাব দরগাহের 

'সেবায়েত সৈয়দ আমীর আলী জানান যে, তিনি যখন কিশোর বয়সী, দেই 
সমর ওই স্তভভটি মিনারের অভ্যত্তব মুখে এনে বসানে। হয়েছিল। 

জাশুফি স্থলতান বা পাড়ুয়ার কেচ্ছা 

মহীউদ্ধিন ওস্তাগর বিরচিত পাঁডুয়াব কেচ্ছা সম্পর্কে আচার্য্য ডঃ সৃকুমাৰ 

সেন যা! লিখেছেন ত1 বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে, 

ত্রিবেণী অঞ্চজেব মুসলমান-আধিপত্য বিষয়ক জনশ্রুতি উপর জৌব্ডা রঃ 

বুলিয়ে শাস্তিপুর নিব।সী মহীউদ্দীন ওন্তাগর কর্তৃক এই কেচ্ছ। রচিত, যাব মূলে 

কোন হিন্দী ব! উর্দু কেতাবেব প্রভাব আছে । 

শাত্তিপুব নিবাসী মহীউদ্দীন ওন্তাগব বচিত পার্টালীর ষে কাহিনী পাওয়া 

যায় তার সংক্ষিপ্ত বপ 7-- 

পাুষা নগরের রাজা পা । বাজবাটীব অভ্যন্তবে ছিল পবিত্র জলেৰ 

কৃণ, যাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠীন। সে কৃণ্ডের জলম্পর্ণে সত 

বাক্তি জীবিত হত। 

ভার রাজত্বে পাতুয়ায় ছিল মাত্র পাঁচ ঘর মুসলমান । 

কাফেরের কাছেতে মোমিন মোছলমান 

বাঘের নিকটে রইত বকরির সমান ! 

এছলামের কারবার করিতে নারিত 

করিলে পাগব-রাজা সাজা! দেলাইত ৷ 

দারুণ ছুঃখিত হয়ে মুসলমানগণ পার রাজেব হাত থেকে রক্ষা পাবার 

জন্য গোপনে আল্লাব নিকট প্রার্থনা জানালেন। 

একদিন এক মুসলিম-প্রজা তদীয় পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গোবধ 

কবলেন। প্রতিবেশী হিন্দুরা! এই ঘটনার কথা জান্তে পেবে এ মুসলিমেৰ 
পুত্রকে হত্যা কবলেন। তিনি রাজার নিকট অভিযোগ করলেন! বাজা সে 

অভিযোগ গ্রাহথ করলেন না তিনি তখন চল্লেন দিল্লীতে পুেব স্বদেং 
নিয়ে । ইচ্ছা! এই যে, 

আনিব সঙ্গেতে করি পাগুব-শহরে 

লড়িয়] পাগুব-রাছ্ে দিব ছাবখাবে । 



শাহ্ ফী সুলতান ৩ 
দিল্লীর সম্রাট ফিবোজ শাহ্ অভিযোগ শুনে ভাইপো! শাহ সুফীকে ফৌজ 

দিয়ে পাঠালেন পাখুযায়। সফৌজ শাহ সুফী বালুহাটায় এসে তাবু 
ফেল্লেন। আবন্ত হল যুদ্ধ) মুদ্ধ আর শেষ হয না। জীয়ত-কুণ্ডেব 

প্রভাবে বাজাব সব নিহত সৈম্ক জীবন ফিরে পায়। শাহ্ স্বফী বাজাব 

সঙ্গে পেরে ওঠেন না । এক বছব যুদ্ধ কবে শাহ্ সুফী হতাশ হুষে দিলীতে 
ফিরবার উদ্যোগ করছেন এমন সময নগর ঘোষ নামক এক গ্োয়াল।-প্রজা 

তশর কাছে এসে জীয়ত-কুণ্ডেব রহস্য প্রকাশ করল। নগর ঘোষ নিজে 

মুসলমান হুল এবং যোগ্ীব ছদ্মবেশে রাজ!র অন্দর মহলে গোপনে গিষে 

জীয়ত-কুণ্ডে গোমাংস নিক্ষেপ করল ॥ এবাব জীয়ত-কুণ্ডেব জীবন প্রত্যার্পন- 

মাহাত্য বিন হয়ে খেল। বাঁজসৈম্য নিহত হলে সে আব জীবন ফিবে ন। 
পাওয়ায় রাজ! প্রমাদ গণলেন । কোন উপায় না দেখে রাজা এবং রাজমন্ত্রীব। 

সপরিবারে ভ্রিবেণীতে গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু বরণ করলেন। পাুয়া মুসলিম 

ফোৌঁজের অধিকারে এল । শাহ্ সুফী এক বিরাট মসজিদ নির্সান করে 
সেখানেই রয়ে গেলেন আঁজীবন। 

কাহিনী দৃষ্টে স্পট বুঝা যায় যে এতে ইসলাম ধর্মের অভিযানের 
জয়গোরব প্রকাশিত হয়েছে! এই অভিযানেব স্থানীয় পবিচালক শাহ্ সৃকী 
সুলতানের মাহীত্ম্-কথাও প্রচাবিত হযেছে । 

পীঁভুয়াৰ কেচ্ছাষ বণিত জীয়ত-কুণ্ডের অলৌকিক ক্ষমতার তুলন! 
যথাক্রমে গাঁজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য ও পীব গোবাটাদ কাব্যে প5য| যাষ। 
পাঙুয়ার রাজ। ও রাজমন্ত্রীণেব সপবিবারে জলে ভ্ববে আত্মহত্যা! করার 
ঘটনার তুলনা পাওয1 যায় পীব গোবাাদ কাব্যে, ঠাকুরবর সাহেবের 
কাহিনীতে, শাহ্ সুলতীন বল্খীব কাহিনী এবং আবে! বযেকট 
কাহিনীতে । 

মহীউদ্ধিন ওন্তাগব পাতুষাব রাজা পাব নান উল্লেখ কবেছেন। এ 
প্রসঙ্গে শামমুর রহমান চৌধুবী লিখেছেন ভূদেব নামক বাঁভার নাম । ২৪ 
অথচ রাঁভ| ভুদেবেব সঙ্তে সংঘর্ষ হয়েছিল জ|ফব খাব পুত্র অগওয়ান খাবে; 
-তাতে ভূদেব নিহত হন । ৫৯ আসব 2ইট পাওুয়াব কণা উতিহাদে পাগলি । 
তাঁব। যথাক্রমে হিবেনী-পাঞুয়া এবং ভুবশুট-পাতুয়া | এখানে হিবেছিপতেয়া 
বা ছোট পেঁডোর কথা বল! হযেছে £ পশ্চিমবঙ্গের নংক্কৃতি লাক ওহে পি 

ঘোষ লিখেছেন +--“ভূবশুটে পা লামে এব বাং ছিলেন ইনি হিলেন 



৩৫০ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কথ! 

কারস্থ রাজা পা দাস। এই কাবস্থ রাভ। ও হিবেশী-পাতুযার পা রাজার 
মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয না” আবার কুবফুবার ইতিহাস,ও 
আদর্শ-জীবনী গ্রন্থে গোলাম ইয়াছিন লিখেছেন,-_“হুজরত শাহ্ চুফি 
'সোলতান সাহেব সৈগ্ভদলকে ছুইভাগে বিভক্ত করিলেন, তিনি স্বযং একদল 
সৈশ্সহ পাতুয়! অভিমুখে যাত্রা করেন। অন্যদলকে সেনাপতি হজরত শাহ্ 
হোছেন বোখারির নেতৃত্বে “বালিয়!-বাসম্তী” অভিমুখে প্রেবণ কবেন।” 
উক্ত হোছেন বোখাবিব সঙ্গে বাদী রাজাব সঙ্গে যুদ্ধ হয। এখানেও 
বাঁগদী র।জাঁর “জীয়ত-কুণ্ডের' কথ! আছে। অতএব মহীউদ্দিন ওন্তাগব 

উল্লিখিত ত্রিবেণী-পাঙুয়ার বাজার অস্তিত্ব শরতিহাসিক হলেও সেই বজাব নাম 
বিষয়ে প্রশ্নের সন্তোষজনক দিদ্ধান্ত পাওয়া যাব ন|। 

পাঁডুয়।র কেচ্ছ! প্রসঙ্গে ডঃ স্বকুমাব দেন লিখেছেন,_-“উত্তরবন্গে 

মহাস্থানেব এভিহ্য নিয়ে আবহুল মজিদ লিখেছিলেন “ছোলতানি বলখি*।২ 

বল! বান্ুল্য, শ।হ্ সী সুলতান এবং শাহ্ সুলতান বলখি এক ব্যক্তি নন। 
ফুবফ্কুর। শরীফেব ইতিহাস অংশে দেখ। যায় তিনি সুলতান গিষাস্ৃদ্দীনের 
অভিলা ষ-ক্রমে শাহ্ স্বফী সুলতানেব সহিত এতদূঅঞ্চলে আগমন করেন এবং 
বালিষ।-বাঁসভীপুরের বাগদী বাজার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। আবার 
শামস্ুব রহখান চৌবুবীক বক্তব্যে শাহ্ সুলত!ন বলখি প্রাচীন পৌগু,বর্ধা 
বাজ্যেব” ব।জধানী পৌগুনগব (বর্তমান নাম মহাস্থান) নামক জাষগার 
কিংবদ্তী অনুযায়ী বলাখেব বাজ-সিংহাসন ত্যাগ কবে সাধকের জীবন গ্রহণ 
কবেন। 

আবদুল মজিদ সাহেবেব গ্রন্থ “ছে!লতান বল্খি' দুষ্প্র!প্য। 



সপ্তবিংশ পত্রিচ্ছেদ 

শাহ টা 

পীব হজবত ইলিয়াঁস রাজী ওরফে পীর শাহ টাদ বাজী এদেশে ইসলাম ধর্স 

প্রচার কবতে এসেছিলেন । তিনি পীর হজরত গোরাাদ রাঁজীর নেতৃত্বাধীন 

কাফেলার সহিত সিলহটের দেশ বিখ্যাত পীর হজরত শাহ্ জালাল 

বাজীব অন্মতিক্রমে বসিবহাট মহকুমার অন্তর্গত বাছুড়িয়। থানাধীন 
অশধাবমানিক গ্রামে জায়ণীর প্রাপ্ত হযেছিলেন 1৪০ 

পীব হজবত ইলিষাস বাজী কবে কোথাষ জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ত1 জাঁন। 

যাষ না, তাৰ বংশেবও কোন পরিচয় পাঁওষ। যায ন।। আবদুল গম্কুর 

সিদ্দিকী সাহেবেৰ বক্তব্য অনুযায়ী মনে হয় তিনি আবব ব! পারশ্য ব। এ 
অঞ্চলেব কোন স্থান থেকে আগমন করেছিলেন। অশধাবমানিক গ্র/মেই 

তিনি এন্ভেকাল ব! স্বত্যুবরণ কবেন। এই গ্রামেই ভাব রওজ| শবীফ 
বিদ্তমন। ভাব সেই সমাধিব উপব ভক্তগ্ণণ এক সুবম্য সৌধ নির্মাণ 
কবেছেন। সেই দবগাহেব সেবাঁষেতগণেব অন্যতম কাজী গেলাম বহ্মান 

সাহেবের কাছ থেকে জাঁনা যাঁষ ষে উক্ত পীব এতদ্ অঞ্চলে পীব হ্জবত শাহ 

চাঁদ বাজী নামেই প্রসিদ্ধ। বাঁদুডিষাঁ, হাঁবড1, বসিবহাট প্রভৃতি অঞ্চলে 

তার প্রভাব বিস্তুত। পোঁষ সংক্রান্তিতে তীব স্মৃতি উপলক্ষে ওবস হয । এতে 

মনে হয এ দিনই তাৰ স্বত্ব দিন; কিন্ত কোন্ সালে তব স্বত্যু হযেছিল 
তা জান! যাষ ন।। 

পীব হজবত শাহ্ চাদ রাজীব পবিত্র বওজ। শব'ফেব উপব সেবাষেত ও 
অন্যান্য ভক্তগণ ইবটক নিঠিত যে সুদৃশ্য দরগাহ-গৃহটি নির্মান কবেছেন ত। 
প্রাষ দশ বিঘ! পীবোত্তব জমিব মধ্যকার একস্থানে অবস্থিত। সেবাষেতগণ 
প্রতিদিন দবগ!হে ধূপ-বাতি দিষে থাঁকেন। প্রতি শুক্রবার" সেখানে বন্থ ভক্ত- 
যাত্রীৰ সমাগম হয! তাব| শিবনি হাজত ও মানত দিষে থাকেন। ভক্তগণ 
বোগ্মুক্তিব আশাষ স্কুল, তেল, মাটি ও পানি গ্রহণ কবেন। ভাব! গাছেব 
প্রথম ফল, গাভীব প্রথম দুধ, মিষি প্রভৃতি পীবেব দবগ্াহে দান কবেন। প্রতি 



৪৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

পৌষ সংক্রান্তিতে ওরসের সময় দশ-বারে| দিন ধরে গড়ে প্রায় ছুই হাঁজার 
জনসমাবেশ হয়। এই সময়ে এখানে মেল! হয়। সেই মেলায় অন্যান্য 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে কাওয়ালী গান হয়॥। উৎসবের এই সময়েও বহু ভক্ত লুট 
দেন। বহু বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভের আঁশায় দরগাহের গায়ে ইট বুলিয়ে 
থাকেন এবং ইন্সিত ফল লাভের পর জাঁক-জমকের সাথে দবগাছে এসে, 

মানত দান করেন এবং সেই ঝুলানে! ইট খুলে দিয়ে যান। 

পীর হজরত শাহ্ চাদ রাঁজীর জীবনী ভিত্তিক কোন সাহিত্যের সন্ধান 

পাওয়া যায় না। 

পীর শাহটাদ রাজী যেহেতু পীর হজরত গোরার্টাদ রাজীর সঙ্গে এই 
অঞ্চলে এসেছিলেন, তাতে অনুমান কব। যেতে পাবে থে তিনি খৃহীয় চট, 

শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক । 

অশধারমানিক গ্রামে মাটির নীচে বহু পুরানো কালের প্রাসাদের 

ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া ষায়। এই ভগ্যাবশেষ থেকে অনুমিত হয় যে 
এখানে কোন এতিহাসিক তথ্য অবশ্যই নিহিত আছে। 

বসগিরহাট মহকুমার হাঁসনাবাদ থানার অভর্গত হবিপুব গ্রামের পীর 

হজরত হাসান রাজীর নামের অপভ্রংশে ব্যবহৃত “দাসান' বা শাহটাদ আর 

অশধারমানিক গ্রামের শাহটাদ যে একই ব্যক্তি তার কোন প্রমাণ পাওষ। 

যায় না। আবদুল গঙ্ষুর সিদ্দিকী সাহেব তীর গ্রন্থে দুই স্থানেব ছই 

পীরকে একই ব্যক্তি বলে উল্লেখ কবেন ন
ি। 

শাহ ঠাদ নামধারী আর একজন বিখ্যাত আউলিয়ার নাম পাওয়। যাষ ! 

সভার মাজার শরীফ আছে চট্টগ্রাম জেলাব “পটরা” থানার 

শ্রীমতি খালের তীরে । কথিত আছে যে, ভিনি চিরকুমাব ছিল
েন এবং দিল্লীতে 

আত্মগোপন করে বাস করতেন ॥ ঘটনাক্রমে ভার কেবামত বা অলৌকিক 

শক্তির কথা প্রকাশ পায় । জনৈক শাহজাদী ভাকে বিয়ে করতে চান 
। 

ডখন দরবেশ শাহটাদ “পালিয়ে চট্টগ্রামে আসেন । কিছুদ
িন পরে শাহজা্দীও 

লেোকজনসহ চট্টগ্রামে উপস্থিত হুন। তারপর হঠাৎ একদির্নণ সেই দরবেশ 

ইন্তেকাল করেন। তিনি ফোল শতকে জীবিত ছিলেন । ৬৯ 

শাহ্টাদ দিল্লী থেকে চট্টগ্রামে যাবার প
থে অশধারমানিক নামক রে 

অবস্থিতি করেছিলেন কিনা জানা যায় না। অথব] উক্ত ই শাহ টাদ একং 



শ[হটাদ ৩৫৩ 

ব্যক্তি কিন। তাবও কোন প্রমাণ নেই । শেষে/ক্ত শাহ্ টাদেব সমাধি এই গ্রামে 

আছে বলে মনে হয় ন| | চট্টগ্রামের পীব শাহ টাদ যোভশ শতাকবীব লোক 

হওযাষ পীব গোঁবটাদ ও সমকালীন পীর শাহ টাদেব চতুর্দশ শতাব্দীর 

মধ্যকার ব্যবধ(নকে উপেক্ষ! কব। যাষ ন।। অতএব কেবলমাত্র নামের মিলগত 

ভিত্তিতে উক্ত দুই পীবকে একই ব্যক্তি বলে মনে কবাঁব কোন কাবণ নেই ।. 

তবে ষদি উট্টগ্রাম বা বসিবহাটেব অধধাবমাণিক গ্রামের যে কেনি 
একটি পীরস্থানের পক্ষে কাল্পনিক পীবস্থান বলে প্রমাণিত হওয়ার মত 

তথ্য পাওয়] যায়, তবে উভষ পীবকে এক ব্যক্তি বলে মনে করাব কোন বাধা 

নেই। 

নোয়াখালি জেলাব উন্ধব হতিধাতে জনৈক হজবত টাদশাহ্ সাহেবের: 

মাজাব শরীফ আছে বলেও জ।ন। যায় । ৬৯ 

পীব হজবত শহ্টাদ বাজীব কীতিকলাপ বিষয়ক জীবনী ন]| পাওয়া 
গেলেও এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি লোককথ! থেকে তীাব সম্বন্ধে কিছু 

কিছু জান| যায। সে লোককথাগুলি নিম্বপ 

১। র্ায়মনির দহ 

অশধাবমাণিক নামক গ্রামেব প।শ দিয়ে প্রোতস্থিনী ইচ্ছ[মতী প্রবাহিত 1১ 

গ্রাম সংলগ্ন ইচ্ছামতীব এক শাখ। এই স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কৰেছে। এই 

গ্রামে বাস কবতেন এক ব্রাঙ্ণ বাজা। এই অঞ্চলে পীব শাহ্ টাদ ইসলাম. 

ধর্ম প্রচাবার্থে আগমন করলে বাজ! তাঁকে স্ুনজবে দেখেন নি। ক্রমান্বয়ে - 

প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উক্ত বাজাব সঙ্গে পীব শাহর্টাদের সংঘর্ষ 

উপস্থিত হয। অশধাবমাণিক অঞ্চলেব বাঁজ| ছিলেন দক্ষিণেব আঠারো! 

ভাটির রাজ দক্ষিণ রাঁয়েব ভক্ত । তিনি দক্ষিণ রায়েব সহাষতায় ভূত-প্রেতকে 

পীবের বিকদ্ধে নিয়োগ করেন । পীরেব পক্ষেও ছিল ভাব বাহন বাঁঘ ও. 

কুমীব। বাঘ ও কুমীব সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কবে। উভ্ষ পক্ষে তুমুল যুদ্ধ 

হয় । কিন্তু পীবেব অলৌকিক শক্তিবলে বাজাব পবাজয় ঘটে । বাজ তখনঃ 

আত্মসন্মান বক্ষার্থে সপবিবারে গ্রামসংলগ্ন ইচ্ছামিতীর শাখ| নদীর মধ্যন্ক 

বাওডেব জলে ডুবে আত্মহত্যা কবেন। বাঁষ উপাধিধারী সেই বাজাব লাম 

অনুসারে এ বাঁওডেব দহেব নামকবণ হয়েছে ব।য়মণিব দহ! 
স্া্ত 



৩৫৪ বাংল! পীর-সাহি-ত্যর কথা 

»২। নাটাম ফাটাম 
পীর শাহচাদ একজন সাধারণ ফকিরের রূপ ধরে এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন 

স্থানে ঘুরে বেডাতেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি অশধারমাণিক গ্রামেব মধ্যে 
প্বুৰে বেডাচ্ছিলেন। চল্তে চল্্তে দেখতে পান যে একজন চাষী তাব ক্ষেতে 
চাষ কাজে ব্যস্তআছে। সেই চাষী সেখানকাব জমিতে কি ফসল কববে 
পীবেব তা জানবার কৌতুহল হল। তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন,-_“কিসেব 
বীজ বুন্ছ ভাই $* 

কৃষকটি ফকির সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখল । সামান্য একট| ফকিবেব 

এএত খোঁজ নেওষা কেন। সে তাচ্ছিল্য ভবে বলল,_-“নাটাম-ফাট।ম” ! 

'টাম-ফাটাম' হল একজাতীষ বন্য কীঁটা-গুল্স,-য1 মানুষেব কে।ন 

কাজে লাগে ন।,--ববং ফসল কবাঁব সময় এগুলি উৎখাত কর্তে বডই 

কইউহয়। 

তাকে অবহ্লোর ভাব পীব শাহ চাদ বুঝতে পাব্লেন। তিনি কোন 

বিবক্তিব ভ!ব প্রকাশ কবৃলেন ন। | যনে মনে ঈষৎ হেসে বললেন,-“তাই 

হোক!” এই বলে তিনি সেই স্থানি ত্যাগ করলেন। 

যথা সময়ে বীজ থেকে যখন চাঁব| বেব হুল, ছোট ছোট চাঁবা দেখে দেই 

চাষী তখনও বুঝতে পাবে নি ব্যাপাবখান! কি। কষেকদিন পবে সে দেখল যে, 

সে চাবাগুলি “নাটাম-ফ।টামে*র চারা ছাড] আব কিছুই নষ, এবং শত 

অহ জারিন্িগর জেরি 

6 আধার মাণিক ঃ 

অশধাঁবমাণিক গ্রামেব বার উপাধিধারী ব্রান্ষণ রাজাব সঙ্গে পীব শাহ্ 

ঈাদ রাজীব দ্বন্দ দেখ। দিলে প্রথম অবস্থাষ বাজা পীব সাহেবকে কাবাগাবেব 

“ষে কক্ষে অবকদ্ধ কবে বেখেছিলেন ত। ছিল অন্ধকাঁব-আচ্ছন্ন। প্রবাদ,_-পীব 

অন্ধকাব কক্ষে আবদ্ধ থাকায় অনুপ অন্ধকাব নেমে এসেছিল এই গ্রামে । 

বঅকন্মাৎ গ্রাম অন্ধকাব-আচ্ছন্ন হওযাষ গ্রামবাসী বিশ্মিত হল! কোন ক!বণ 

বুঝতে ন| পেবে তার! হায় হার কবে উঠুল। সাতদিন ধরে গ্রামখানি 

অশধাবে ঢেকে বইল। 

পীর শাহ্ টাদের ভক্তগণ তখন স্মরণ কবলেন তাঁকে । সেই আকৃতিতে 
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সাডা দিয়ে পীব সাহেব জনৈক ভক্তকে স্বপ্নে বল্লেন, _-“আল্লাহ্ তাঁলাব 

নাম স্মরণ কবে ফু দাও, আলো ফ্লুটে উঠ্বে 1” 

নিদ্রাভঙ্গে সেই ভক্ত, ঘটনাটির প্রতি জনসাধাবণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ল। 
জনসাধারণ অবহিত হলেন এবং পীবেব নির্দেশ মত স্কু দিতেই দেখা গেল পীর 

ষে অশধার কারাগাবে অবকদ্ধ আছেন সেখানকাব সামান্য একটা ছিদ্র পথ 

বেয়ে জ্বল আলোব বশ্যি বিচ্ছযুরিত হচ্ছে। সেই আলোর বম্মিব আভাসে 
গ্রামে ষেন ভোব এগিষে এসেছে । 

সেই অভূতপূর্ব ঘটনাব কথাষ সকলে বিশ্মিত হলেন। বাণীও 
বাজপ্রাসাদেব ছাদ থেকে সেই বিচ্ছৃবিত আলোব বশ্মি দেখে বিশুদ্ধ হয়ে 

যান। পীবেব অলৌকিক শক্তিব পরিচয় পেষে বাণী তৎক্ষণাৎ পীব সাহেবকে 
কাবাগাব থেকে মুক্ত কবাব আদেশ দিলেন। প্রহ্বী ছুটে গিয়ে কারাগাবের 

দ্বাব মুক্ত কবে দিল; কিন্তুহায। পীবতে!| সেখানে নেই,_তিনি অনেক 
আগেই অন্তরিত হযেছেন। 

পীব শাহ্ টাদেব অশধাব কাবাগুহে অবস্থানকালে সেখানে মাণিকের 

স্যাষ উত্বল আলে! দেখ| গিষেছিল বলে এই গ্রামেব নামকরণ হয়েছিল 

'অশধাব মানিক? । 

পীব হজবত শাহ্ চাঁদ বাঁজীব নামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অসীম 

শরদ্ধাসহকাবে দবগ্াহে শিবনি, হাজত এবং মানত দিয়ে থাকেন। এখানে 

হৃবিলুটেব হ্যায় পীবেব লুট প্রদত্ত হয। জাতি-বর্ম-বর্ণ নিখিশেষে সকলেই 

সন্তান কামনাষ ভক্তিসহকাবে তাব দবগাহে ইট ঝুলিষে দেন এবং ঈচ্দিত 
ফললাভের পব সেই দরগাহে এসে সাডন্ববে মানত প্রদান কবে যান। 

"পপ 



অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ 

শাউরন গীর 

পীব হজবত সাভবন বাজীব মাজ।ব ব। দবগাহ উত্তব চব্বিশ পরগনা" 

বসিরহাট মহুকুমাব হিঙ্গলগঞ্জ নামক গ্রামে অবস্থিত। ভাব সম্বন্ধে বিস্তু 

বিবরণ জান। যায না। আবুল গফুব সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে 

হিগুলগঞ্জ (ক নহে, ু) নামক স্থানে হজরত মোহাম্মদ ফাঁজিল বাজী নামক 

এক দববেশ ইসলাম ধর্ম গ্রচাবকল্পে আগমন কবেছিলেন। হিঙ্গলগ্জ নামটি 

হিগুলগঞ্জ নামের অপভ্রংশ কিন! প্রমাণ সাপেক্ষ! 

পীব হজবত সাভরন রাজীব দরগাহটি ইটের তৈষারী। দরগাহটি প্রাচীব 

বেষ্টিত। চারিপাশে গুল্সলতাঁয় সমাকীর্ন। দরগাহ-সংলগ্ন জমিব পবিমাণ 

প্রায় দুই-তিন বিঘা! । দবগাহের প1শে পুকুরে এবং পতিত জমিতে বিবাটাকাৰ 

কয়েকটি গম্বুজাকৃতি পাথর আছে। পথবেব বঙ কালো এবং ভাঁতে 

কারুকার্য ধর! । দবগাহের গা ঘেষে দাডিষে আছে প্রাচীন ইটের তৈরী 
ধ্বংসাবশেষ । ধ্বংসাবশেষাটকে মন্দিব বলে অনুভূত হয়। এব গাষে 

কিছু কিছু কাককার্য্য দুষ্ট হয়। লত। পাত! ফুল অঙ্কিত কারুকার্য্য দেখে 

মন্দিরেব গায়ে ইসলামি আদর্ণে মৃদ্তিবিহীন উক্ত প্রতীক চিত্রের সন্নিবেশ 

হয়েছিল বলে মনে হয় । স্থানটি গবেষণ। সাপেক্ষ । 

উত্ত দরগাহের সেবাষেত মহম্মদ হারা আলি শাহজী (৬০) জানান যে, 

তার! বংশ পবম্পরাষ পীব হজরত সাভবন রাজীর উক্ত মাজাব-শবীফে 

ধৃপ-বাতি দিষে প্রতিদিন নিষমিতভাবে জিয়াঁবত কবে আসছেন | প্রতি বসব 

বৈশাখ ঘাসের শেষ শুক্রবারে সেখানে এক দিনের বিশেষ উৎসব হয় এবং 

মেলা বসে। সে মেলাষ প্রা হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। তাছাড। 

প্রতি বংসব পৌষ-সংক্রাভিতে উবসেব সমযও হিন্দু-মুসলিম ভক্গণ 

হাজত, মানত ও শিবনি দিবা প্রতীক-প্রতিজ্ঞ! স্ববপ ইট বাধেন। 

পীৰ হজবত সাভরন বাজী আলোকিক কীন্তিকলাপ সম্পকিত কয়েকটি 

লাঁক কথা হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আছে! 



সাভরন পীব ৩৫৭ 

১। বালক দে নয় সামান্ঠ ূ 
হিঙ্গলগঞ্জেব পূর্বব সীমান্ত দিয়ে ভ্রোতম্বতী ইছামতী মতাস্তবে কালিন্দী 

প্রবাহিত।। পীর সাভবন একদিল ভ্রমণ কবতে করতে নদীর তীরে উপবেশন 

কবেন। তখন তাঁকে একজন সাধাঁবণ বালকবপে দেখা গেল। তিনি 

বসে বসে নৌকাব আনাগ্োন৷ লক্ষ্য কবেছিলেন। 

এক সাওদাগৰ তাব সওদা বোঝাই বর্জর। নিষে যাচ্ছিলেন উত্তবাভিম্থুখে । 

বজবাটি ভাব কাছাকাছি এল। বালক পীৰ সাভবন হেঁকে তাকে জিজ্ঞাস। 

কবলেন,_-“মাঝি ভাই । তোমাব নৌকায় কি আছে ?” 

মাঝি অবহেল! ভবে বালককে প্রশ্নেব কোন জবাব দিল ন।। বালক 

আবাৰ প্রশ্ন কবলেন। সওদাগব্ বিবক্ত হযে জবাব দিলেন,--“লতা-পাঁতা 

আছে ।” 

সওদ! বোঝাই বজর। সেই বালককে অবজ্ঞা কবে এগিষে চলল । কিষ্বদ্দুৰ 

যাওযাব পব জনৈক মাঝিব নজবে পডল যে নৌকায় ষে সব মাল-পত্র ছিল 
তা নেই,-সেই সব জাষগ্ায় আছে শুধু লতা-পাঁতা। সংবাদ গেল 
সওদাগবেব কানে । সওদাগব হলেন বিস্মিত, হলেন নির্বাক । তিনি বূঝতে 
পার্লেন, প্রশ্নকর্তা সেই বালক সাঁধাবণ বালক নয। সওদাগর বজরা 
ধফেবাতে নির্দেশ দিলেন। ফিবে এল নৌকা! হিঙ্গলগঞ্জে । নদীব তীবে 
অনুসন্ধান কবলেন সেই বালককে । কোথাও তাঁব সন্ধান পাও! গেল না। 

সওদাগব বজবা থেকে নেমে প্রবেশ কবলেন গ্রামে, জিজ্ঞাস কবলেন 

সামনের গ্রামবাসীকে। গ্রামবাসী অনুমান কবলেন--এ বালক নিশ্চয 
জাগ্রত পীব সাভবন। লোকেব পরামর্শক্রমে সওদাগব গেলেন পীবেব 

আস্তানা । পীবকে প্রণতি জানালেন, প্রার্থনা] কবলেন মাঁজন1। প্রতিজ্ঞা 

কবলেন,_ আব কখনও সামান্যকে সামান্ত-জ্ঞান কববেন ন|,-_অসামান্তজপেই 

সম্মান কববেন। পীব সাভরন আশুতোষ । সওদাগ্ববকে তিনি মানা 

কবলেন। বজবাব লতা-পাত! বপান্তবিত হল যথাযথ পখ্যসভাবে। সওদাঁগব 

-পুনবাষ পীবকে প্রণতি জানিয়ে প্রত্যাবর্তন কবলেন। 

২। হীরা-জিরা 

হিজলগঞ্জে নাকি এক কালে বাস কবত দুই জন বাঁববণিতা । নাম তাঁদের 
যথাক্রমে হীব। ও ছিব1। তারা বড দান্তিক। সাধাবণতঃ তাঁবা পুকষ 



৩৫৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

মানুষকে অবজ্ঞা করত। ফকির বেশধারী আত্মভোলা! পীব সাঁভরনকেও- 
তার! মাস্ত কবত ন1। 

একবার পীব সাহের আপন মনে বা্তাব ধারে বসেছিলেন। হীব। ও 
জিরা সেই পথে কোথা ষেন যাচ্ছিল। পীরেব দিকে ফিবে তাব| ন।নবপ 
কুৎসিং অঙভঙ্গী কবছিল। ওদের মধ্যে একজন মন্তব্য কবল পীব সাভবনকে 
লক্ষ্য করে,_-“হিজডে” অর্থাৎ নপুংশক । 

পীর সাহেব তাদেব দিকে তাকালেন ন! কিন্তু অবজ্ঞা-দৃচক মন্তব্য শুনে ক্ষুব্ধ 
হুলেন এবং দৃচচবিতেব পুকষ হিসাবে তাদেব পথ এমন ভাবে অববোধ কবলেন 
যাতে তারা তাদেব গুকতর অপরাধের কথ! বুঝতে পেবে লজ্জিত হল। 

ভারা তৎক্ষণাৎ পীবেব নিকট অবনত মস্তকে ক্ষম৷ প্রার্থনা কবল। 
পীর সাভরন আশুতোষ। তিনি ক্ষোভ সংববণ করলেন এবং ক্ষমা, 

করলেন । 

পরবর্তী জীবনে হীব। ও জির| তাদেব জীবনধাব। পবিবর্তন কবে এবং 

আজীবন পীবেব সন্নিধানে পবিত্রভাবে জীবন যাপনেব সাধনা আত্মনিযোগ 

করে। 

হীবা ও জিরাব কবব স্থান আজে! এই গ্রামেই পবিদ্বৃষ্ট হয়! 

৩। পীরের তৈজস পত্র 

হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামে সাভবনের নামে একটি পুকুব আঁছে। অনেক দিন 

আগ্গেব কথা । পুকুবে নাকি অনেক তৈজসপত্র, যেমন-_থাল!, বাসন, হাডি, 
কডাই, হাতা, খুভ্তি, জগ, ডেকচি প্রভৃতি ছিল । পুকুবেব কোন এক গুপ্তস্থানে 

সে সব থাকত। 
গ্রামবাসী কারে! বাঁডীতে বা বাবোয়াবী কোন অনুষ্ঠানে যখন উক্তবপ 

তৈজসপত্রেব প্রধোজন হত তখন গ্ৃহকর্তা অথব1 পাডাঁব মোডল বা নেত। 

শুদ্ধ বসনে, শুদ্ধ মনে সন্ধ্যায় পীবপুকুরেব ধাবে একাকী আসতেন এবং পাঁবকে 

উক্ত অনুষ্ঠানেব সফলতাব আশীর্বাদ লাঁভেব জন্য ভক্তিপূর্ণ নিমন্ত্রণ জানাতেন। 

সেই সাথে তিনি অনুষ্ঠানের জন্য প্রযোৌজনীয তৈজসপত্রেব প্রার্থন৷ কবতেন। 

পর দিন প্রাতঃকালে শুচি-স্লিগ্ধ হয়ে কিছু লোক পুরুবেব ধাবে যেত এবং 

তারা সেখানে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র প্রাপ্ত হত। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সে সব 
তৈজসপত্র পবিষ্কাব-পরিচ্ছন্ন করে সন্ধ্যাকালে পীব পুরুবেব জলে ডুবিষে বেখে 

আসতে হাত। 



সাভবন পীৰ ৩৫৯ 

পরবর্তীকালে কোন্ এক ব্যক্তিব অশোচ আচরণেব কাবণে সে সক 
তৈজসপত্র নাকি আব পাওয়। যায় ন1। রে 

81 একের পাপে দশের সাজা 

এক মদ্যপায়ী উন্মত্ত অবস্থায় একটা খালি মদেব বোতল নিক্ষেপ কবে 

হিন্বলগঞ্জেব পীরপুকুবে । পুকুবেব পানি হয়ে যায় অপবিত্র! গ্রামের লোক 
অক্লান্তে সেই পুকুবের পানি ব্যবহার কবে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয় কলেব! 
বোগ্ে। তেবে। জন লোকেব মৃত্যুও ঘটে তাতে । 

গ্রামবাসী হতচকিত হল। তাব| অসহায়বোধে পীবের নিকট গেল । 

পীব জানালেন সেই মদ্যপ।ষী কর্তৃক পুকুবেব পানিতে নিক্ষিপ্ত মদেব খালি 
বোতলেব কথা । 

তখন মদ্যপাফী গ্রামবাসী কর্তৃক ভর্বসিত হল । তার! শবণ লিল পীরের 

তাব। এপ গঠিত কাজ আব ন! কবাব প্রতিশ্রুতি দিলে পীর আপনাব, 
অলৌকিক শক্তিতে পুকৃবের পবিভ্রত| ফিবিয়ে আনেন,_ফিবে আসে গ্রামের 
শাত্তি। 



উনভ্রিংশ পরিচ্ছেদ 

সাহান্দী গাহ্বে 

পীর হজবত সাহান্দী বাঁজীর আস্তান| উত্তব চব্বিশ পরগণ| জেলাব 

পসিরহাট মহকুমা হিঙ্গলগঞ্জ থানা অন্তর্গত বাকড| নামক গরমে! ভাব 
জন্ম তাবিখ, জন্বস্থ!ন, মৃত্যু তাবিখ প্রভৃতি অজ্ঞাত। উাব কর্মধাবার বিস্তৃত 

বিবরণ পাওয়া যাষ ন|। তাঁব প্রভ।বাধীন এলাকা বেশ অনেকদৃব 

পর্যযত্ত পবিব্যাপ্ত। 

, "্পীবেব দবগাহ-গুহেব দেওয়াল ইটের তৈরী, উপবে খডেব চাঁলেব 

-আচ্ছাদন। স্থানট: দেখতে একটি ছোট তপোবনেব মতন। ছোট কষেকটি 
বাঁশ ঝাঁড বযেছে এক পাশে ।' দরগাহটি বক্রবাটুল, অশ্বথ, জাম, গাব, শিবিষ 
প্রভৃতি গাছেব ছাযাঁয় আচ্ছন্ন । দরগাহ সংলগ্ন পীবোভ্বব বলে কথিত জমিব 

পরিমাণ প্রা তিন-চাব বিঘ। | দবগাছেব সমাঁধ বলে চিহ্নিত বিস্তুত স্তরের 
পায়ে বেশ কয়েকটি গর্ত বয়েছে। তাঁব মধ্যে নাকি আছে বিষধব সাপ। 

,দরগাহের দক্ষিণ।ংশে বযেছে বনবিবির "থান" এবং উত্তবাংশের মাজীরটি পীব 

হজরত সাহান্দী বাজীব ছোট ভ(ই-এব ম'জাব বলে কথিত। এখানেই আছে 

সাহান্বী পীরেব ন!মে একটি পুকুবও। 

দরগাহেব অন্যতম সেবাষেত মোহাম্মদ হাঁবিল সবদাঁবেব (৬০) কাছ থেকে 

নানা যাষ ভাব বহুপুকষ পূর্বের ভ্রমব+ কিংবা “সদাই' নামক জনৈক ব্য়ি 

স্বকড়। নামক উক্ত গ্রামে এসে বসতি স্থাপন কবেন। তখন এখানে ছিল 

.শ্রভীর জঙ্গল। তিনি জঙ্গল কেটে আবাদ কবতে গিষে এই মাাব ব! 

কবরস্থান দেখতে পান। সেই দিন শেষে বাত্রে স্বপ্নে পীবেব পবিচষ পেবে 

পরেব দিন থেকে দবগাহেব সেবাব ভাব গ্রহণ কবেন। তাদের বংশ 

তলিক।ধ সদাই সবদাব, ছুললভ সবদাব প্রভৃতি নাম থেকে অনুম্তি হয় থে 

এ'র। মূলতঃ হিন্্ব ছিলেন। কবে কিভাবে ভাঁব। মুসলিম হযেছিলেন ত! 

জান] যায় ন|। খু্টীষ বিংশ শতাব্দীব সত্তব শতকে এই বীকডা৷ গ্রামে ভাদেব 

নবম পুকষ চলছে । অতএব গীব সা হান্দী সাহেবের মাজাৰ শবীফট থে প্রা 



সাহান্দী সাহেব - ৩৬৯ 

ছুই শত বছবের বেশী প্রাচীন ভাতে সন্দেহ নেই! সেবাবেতগণ প্রতিদিন 

নিয়মিতভাবে পীবেব মাজাবে ধুপ-বাঁতি দিয়ে জিয়ারত করেন। হিন্দু , 

মুসলমান ভ্তগণ পীবেব দরগাছে দুধ, ভাব, ফল, মিষীন্ন প্রভৃতি মানত প্রদান 
করেন। বোগমৃক্তি ব। মঙ্গল কামনায় ভক্তগণ এ সব মানত কবে থাকেন। 

তাছাড়া হাজত এবং শিবনিও প্রদত্ত হযে থাকে! অনেক রমণী সন্তান কামনা 

করে দরগাহের চালে ইস্ট ধাধেন। অনেকে ইদ্সিত ফল লাভ কবে পীবেৰ 

'থানে' “হত্যা” দিয়ে থাকেন। হত্যা-দানকারীগণকে সেবায়েতগণ সেবা 

শুঙ্রষ! কবেন। 

প্রতি শুক্রবারে সাহান্দী সাহেবের দরগাহে বহু ভক্তের সমাগম হয়। এ 

দিন তারা হাজত, মানত ব| শিরনি প্রদান কবেন। ইদুজ্জোহ।, বকর্ঈদ, 
ফাতেহা ইয়াজদহম্ প্রভৃতি অনুষ্ঠান এখানে যথারীতি উদ্যাপিত হয়। তখন 
প্রতি অনুষ্ঠানে প্রায় চাব-পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয় । তাছাডা প্রতি 
বংসর পয়লা মাঘ তারিখে পীরের উরস উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎমব ও মেলা হয় । 

বিশেষ অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজের বিশিষ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন। 

পীর সাহান্দী সাহেবেব দবগাহে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়ে 
থাকে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত অনৃষ্ঠান-রীতিটি উল্লেখযোগ্য £- 

১। ফুলের পভন- পীরের দয়া 
পীবেব দয় যে লাভ করবে তাব মতন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী আর কে 

আছে! ঈদ্সিত ফল লাভ কবতে তাই পীরের দয়া আগে চাই। পীরের 

দা পাওয়। গেল কিন। আগে বুঝতে গেলে দয়াপ্রার্থাকে কিছু কুম্রসাধন 
করতে হুয়। 

প্রতি শুক্রবার একটি বিশেষ দিন। দয়াপ্রার্থী ভক্ত & দিন দবগাঁহে উপস্থিত 
হযে ভার মনোবাসন! সেবায়েতেব নিকট ব্যক্ত করেন। ভক্তকে ফুল ও 
পৰিচ্ছন্ন কলা-পাতা আনতে হয়। দুপুরের দিকে বহু ভক্তের সমাগম হ্য়। 
ভক্তগণকে সাধাবণতঃ “যাত্রী” বলে। সেবায়েত দুপুবে উপস্থিত হযে পীরেব 
সমাধিস্থানেব একপাশে একটি ইটের উপব কল।-পাঁতা বাখেন। সেই কলা 
পাতাৰ উপব বাখেন যাত্রীব দেওয়া স্কুল। সে ফুলেব ওপর আবাব একট! 
কল।-পাত। দেওয়! হয় । সর্বশেষে সে পাতাটিও আর একখানি ইটের দাবা 
চাপ। দেন। পাশেই যাত্রী আপনাব কাপডেব অচল বিছ্িষে বসে থাকেন 



৩৬২ বাংল। পীব-সাহিত্যের কথা 

পীরের দয়ার প্রতীক চিহ্ন সেই চাপ| দেওষা ফুল পাওয়ার জন্য। এবার 
যাত্রীকে ধৈর্য্য পরীক্ষা দিতে হয। 

যাৰ ভাগ্য সত্ব সু গ্রসন্ন হয ভাব স্কুল তাঁডাতাড়িই পডে। কখন ব| দু'তিন 
ঘন্টাও দেবী হয়। পীবেব আলোকিক শক্তিতে সেই চাপা-দেওযা ফুল 
ইটেব ওপব থেকে গডিষে নীচে এসে পড়ে । যাত্রীগ্ণণ তখন উৎফুল্ল হযে ওঠে। 

সেবাষেত ফুলটি যাত্রীর অশচলে দিয়ে দেন। যাত্রী ফুলটি তখন গবম 
ভক্তিভবে নিষে মাথায় ঠেকিষে অশচলে বেঁধে নেয। ফুল ধুয়ে সেই পানি 

গ্রহণ করলে ঈপ্সিত ফল যথা,__বোগমুক্তি, সন্তানলাভ প্রভৃতি লাভ হয় বলে 

অনেকেব বিশ্বাস। প্রথম দিন ফুল ন| পডলে যাত্রীকে পববত্তাঁ অনৃষ্ঠান- 
দিবসে ঠিক একই ভাবে অপেক্ষা কবতে হয । 

পীব সাহান্দী সাহেব সম্পঞ্কিত কষেকট আশ্চর্য্য লোককথা বাঁকডা- 

হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আছে । 

১। ফকিরের গাছতলা 

স্থানীষ এক ধনবান ব্যক্তি। নাম ভীঁব গোলাম বহমান। জীবনে তিনি 
অনেক কাজ করেছেন। যে ভাবেই হোক লোকে তাব নাম করে। 

সুতরাং পীর সাহান্দী সাহেবের নামে কিছু খষবাঁতি তে! কব!চাই। তাই 

তিনি ঘোষণ! কবলেন যে পীবের সমাধি সংস্কাব কবে দেবেন। 

পীরের সমাধিটি আছে গ্বাছেব তলায়। সামান্য খুঁটিব ওপৰ খডেব 

চালেব নামমাত্র আঁচ্ছাদন। গোলাম বহমান স্থিব করলেন যে দবগাহটি 

পাকা করে প্রাসাদেৰ মতন কবে দেবেন । 

বাছমিত্রী নির্দিউ কৰা হল। ঠিক কব!হুল তাব সহযোগী মন্ব। 

যথঘোঁপযোগী ইট সংগৃহীত হল। ঘটনাটি গ্রামে গ্রামে রটনা হযে গেল। 

নির্দিউ দিনে বাজমিন্্রী এল, এল ভাব সহযোগী আব এল গ্রামের অনেক 

ভক্ত সেই কাজে সহায়ত! কবতে। কাজ আবস্ত কবাব উদ্যোগ নিতে গিষে 

ঘটে গেল আঁব একটি অভুত ঘটন|। 

গোলাম বহমান ছুটতে ছুটতে দরগাহে,এসে প্রথম কথা বল্লেন/_ বদ্ধ 
- স্পকছ্ 1 



সাহান্দী সাহেব ৩৬৩ 

কিব্যাপার! গোলাম রহমান গতবাত্রে স্বপ্নে দেখা বৃত্তান্ত সকলকে 

শোনালেন। পীর স্বপ্ধে তাকে বলেছেন,__“আমি খোদার সেবক, আমি 

ফকিব, এস্বধ্য আমার জন্য নয়। কু*ডে ঘৰ গাছেব তলাই আমাব উপযুক্ত 
স্থান।” 

পীরেব কথা গোলাঁম রহমানের কাছে শুনে সকলে বিশ্মিত হল! সত্যই 
তো, পীব কত মহান। 

পীর সাহান্দী সাহেবেব দবগাহ ভাই গাছতলাষ কুত্ডে ঘবেই আছে, 
প্রাসাদ আব হুল ন|। 

ই। সওগত গাজী 

ধাকডা গ্রামের সওগত গাজীকে এ গ্রামেব লোক ব্যতীত কয়জনে চিন্ত। 

সে চেন! হয়ে গেল একট। ঘটনায় । 

মওগত গাজী তাঁব মাকে মোটেই শ্রদ্ধা করত ন|। এমনকি মাঝে মাঝে 
মাকে প্রহাব করত। একদিন কি একট! ঘটনায় তার মাথায় খুন চেপে যায়। 
মার্তে মার্তে শেষ পর্য্যন্ত সে তার মাঁকে মেবেই ফেলে । চাঁবদিকে হৈচৈ 
পড়ে গেল। 

কিছুদিন যেতে না যেতে সওগত কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হল। 
কত কবিরাজ, কত ডাক্তারেব শরণ নিল সে। সবাই জবাব দিয়ে দিলেন, _ 
অন্ত জাষগায দেখ, দেখ তোমার ভাগ্য । 

সওগতেব মন বল্ছে, এ তাব মাতৃ-হত্যার শাস্তি। লোকে বল্ছে--পীর 
সাহান্দী সাহেবেব জায়গীবের মধ্যে এত বড অন্যায় কাজ। এ শান্তি ক্ষম! 

নেই। 

রোগ যন্ত্রণাষ সওগত কাতর। উঃ! এববন্ত্রণার চেয়ে স্বত্যুও ভাল । 

পীরেব কাছে সে কোন্ মৃখে ক্ষমা প্রার্থনা কর্বে। 

না, আব পাবা যায় না, আর সহ কর] যায় না। সেকীদৃতে কীদ্তে, 

চীৎকার কর্তে কততে ছুটে দবগায় এসে আছাড খেয়ে বল্ল,--“হে পীব, 

আমাব ম্বৃত্যু দাও, আমায় ক্ষমা! কর, আমায় মার্জনা কব, ইত্যাদি । 



৩৬৪ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথ! 

দিন গেল, বাত গেল, আঁবার দিন গেল, রাত গেল। কত কাকুতি- 

মিনতির পব পীব স্বপ্রযোগে বললেন, __“তোঁৰ মায়েব কবব ধোঁত কবে সেই 

“পানি কিছু খাবি।” 

সওগত গ্রাজী ভক্তি ভবে তাই কর্্ল। কিছুদিন পবে সে রোগমুক্ত হল 
বটে কিন্তু সে অল্পদিনেই স্বত্যুস্থখে পতিত হল । 

৩। সাপ, না মাগুর মাছ 

কে একজন দুরাবোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে! পীবেব প্রতি তা 

বিশ্বাস তেমন নয়। ডাক্তার, কবিরাজেব শরণাপন্ন হল সে। কিছু তো 

তাতে হল ন!। গেল হাসপাতালে এবং তেমন কিছু উপকার হচ্ছে না দেখে 
এল পাঁলিষে । এব!র শুধু পীরেব দরগায় ষেতে বাকী । 

পীরেব দরগাহের কোন ঙষধ একবার খেষে দেখলে হত। কত লোক 

নাকি উপকার লাভ করে। একবার দেখাঁ-ই যাক ন! কেন,--সে মনে মনে 
বল্ল। 

একদিন ভোবে, তখনও কিছু অশধার আছে। এ ব্যক্তি পীবের নাম 

স্মবশ করে একাগ্র মনে গেল দরগাহ । তখন তার মনে কি এক অলৌকিক 
শক্তি ভর করেছে । দরগাহে যা পাবে তা এনে সে পীরের নাম ম্মরণ কবে 

খেলে তার রোগ সেরে যাবেই যাবে__ এমন দ্বচ ধাবণা হল। 

সেকি! দরগাহের উপর একটা ছোট সাপ ঘোরাঘুরি কর্ছে ! দোহাই 
পীব সাহেব! যাথাকে কপালে! তীপ্র মনোবল নিয়ে সে ধবে ফেলল 

সাপট। তাকে আন্ল বাড়ীতে । এটিই সে রান্না কবে খাবে । চাপা দিয়ে 

বাখল চুপভীব দ্বার! । 

দুপুবে সেই সাপ কাট্বার জন্য চুঁপডী খুলে তো অবাক! কোথায় গেল 

সাপ! এ যে মাগুর মাছ। 

উক্ত ব্যক্তি সেই মাগুব মাছ তরকারিরূপে ভাতের সঙ্গে খেষে সম্পূর্ণবপে 

€বোণ্রমূক্ত হয়েছিল । 

পীব সাহান্দী সাহেবের দরগাহে শ্রদ্ধা নিবেদন পদ্ধতিতে হিন্দু সংস্কতি ও 
মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ কিভাবে হয়েছে ভার কয়েকট দৃষটাভ আছেঃ 
থা ১৮ 



সাহান্দী সাহেব রি 

১। গাজনেব সময় শিবের মাথা ফুল দান করাব ন্যায় দরগাহে ফুল 
দানেব প্রথা আছে। শিব-ভক্তগণেব হ্যাষ পীব ভক্তগণ ভক্তিভবে 

ফুলধোয়। জল ব্যবহার কবেন। 
২। তাবকেশ্বব-শিব ব| অন্যান্য হিন্দ্ব সংস্কৃতির ন্যায় পীরের দবগাহে 

হৃত্যাঃ বা ধর্ণা” দিবাব প্রথা প্রচলিত । 

৩1 কালী মন্দিবের ব! শীতল! মন্দিবেব ন্যাষ এই দবগাঁহে ইট ব| ঢেল| 
বাধার প্রথা আছে। সাধাবণতঃ সম্ভান কামনায় ধরূপ কবা 
হয়ে থাকে । 



ভ্রংশ পরিচ্ছেদ 

হান পীর 

পীর হজবত হাসান বাজী বাইশ আউলিয়ব একজন হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম 
বন্ধে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবতে এসেছিলেন । পীব গোরার্টাদ এই ধর্সপ্রচাবক 
দলেব নেতৃত্ব দিষেছিলেন। পীব হাসান ইসলাম ধর্শ প্রচাবেব দায়িত্ব পান 
বসিবহাট মহকুমা হাসনাবাদ অঞ্চলে । হাসনাবাদ গ্রাম সংলগ্ন হবিপুব নামক 
গ্রামেই বষেছে তাব মাজাব ব। দবগ্াহ। তীব সম্পর্কে বিস্তৃত বিববণ পাও! 
যায় না। 

হবিপুব গ্রামে অবস্থিত পীব হাঁসান বাজীব দবগাঁহেব অন্ততম সেবাষেত 
মোহাম্মদ আজিবর মোল্ল। জানালেন যে সেখানকাব পীবেব নাম “সাসান 
পীব” । কেহ মন্তব্য কবলেন "শাহ্ ঠাদ” পীব ।মনে হয “হাসান' শব্দটি উচ্চাবণ- 
ভ্রশে “সাসান” হযেছে । তিনিই এতদ্ অঞ্চলে পীব ঠাকুর নামে সমধিক 
পবিচিত। 

পীব ঠাকুবেব মাঁজাব সংলগ্ন প্রা আট বিঘ| জমি পীবেত্তব আছে। 

সমাধিব উপব ইটেব তৈকী দবগাহ্-গৃহ !। মোহাম্মদ আবেদ মোল্লা! প্রমুখ 

দবগাছেব সেবাষেত কর্তৃক এখানে নিষমিত ধৃপ-বাঁতি প্রদত্ত হয়। প্রতি 
বংসব মাঘ মাসেব প্রথম দিকে উবস উপলক্ষ্যে মেল] বসে। পীবোত্তব 

জমিব উৎপন্ন ফসলেব অর্থে জনসাধাবণেব মধ্যে মিফীন্ন বিতবণ কব। হয। 

হিন্দ-মুসলিম ভক্তগণ পীব ঠাকুবেব দবগাহে হাজত, মানত ও শিবনি দিয়ে 

থাকেন! পীবেব নামে গ্রামেব প্রাথমিক বিদ্যালযেব নামকবণ কবা হযেছে। 

পীব হাসান, কি পীব সাসান, কি পীব শাহ্ চাদ, কি পীব ঠাকুব-- 

এ নিষে অনেক মতেব মধ্যে আব্দুল গ্ুব সিদ্দিকী সাহেবেব বক্তব্য নিয়ে 

কিছু আলোচন। কব। যায । সিদ্দিকী সাহেব, পীব হাসানকে হাসনাবাদের 

পীব বলেছেন । অনেক অনুসন্ধানেও হাসনাবাদে পীব হাসানেব কোন স্মৃতি 
চিহ্ু পাঁওফ1 গেল না। হুবিপুব গ্রামটি একেবাবেই হাঁসনাবাদ গ্রাম সংলগ্ন । 

এককালে যে হুবিপুব ছিল হাসন/বার্দেবই অংশ এমন অনুমান একেবাবে 



হাসান পীর ৩৬৭ 

ভ্রান্ত নয়? তা ছাডা হরিপুর তো হাসনাবাদ থানারই অন্ত্ুক্ত। সিদ্দিকী 

সাহেব যখন এ্রতিহাসিক তথ্য পবিবেশন করছেন বলে দাবী কবেন তখন 

সাব এতিহাসিক পুস্তককে নগ্যাৎ করা যায় ন।। 

পীর ঠাকুর সম্পর্কে কয়েকটি লোক কথা উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত বয়েছে। 

তাদের মধ্যে ছুটি লোককথা এইরূপ ;- 

১। বকা মুখী 
একবাব একদল “বেদে' অর্থাং যাযাবর এল হবিপুব গ্রামে । ভাব তাবু 

ফেল্লে দরগাহের অশ্ব তলায় । সেখানে তাদেব দ্বার! অশৌচ আচরণও হয । 

পীব ত। সহ কবেন। কোন ভক্ত তাদেবকে সেবপ করতে মানা কবেছিল। 

বেদেব মান। তাব| শোনেনি। ফলে একবাব একট। গুকতব ঘটন! ঘটল । 

এক বেদেনীব খুব নেশ। তামাক পোঁডাব গুড। মুখে নেওষা। তামাক 

পুডিষে এবং সেই সাথে অন্য গাছেব পাঁত। পুডিষে দুটে। এক সঙ্গে মিশিষে 
ব্যবহাীব কবতে হয। বেদেনীব তামাকপোড। বাঁখাব পাত্রটি ছোট । তাব 

তামাক পোঁড়াব গুড| কিছু বেশী হযেছে। বেশী গুড! রাখাব জন্য অশ্বথ 
গাছ থেকে পাত| ছিশডল সেই বেদেনী। আব যাবে কোথাষ। পীবেব 

কোপ পল তাব ওপব। সেই পাতাব গুড। নিয়ে যেই সে মুখে দিল 

অমনি বেঁকে গেল তাঁব মুখ । তাঁর সে কি নিদাকণ কষ্ট । ছট.ফট্ কবে 
বেভাঁতে লাগল সে! 

গ্রামবাসী একজন এসে শুনলেন সব বৃত্তাত্ত। তিনি বল্লেন,--”কেন, 
(তোমব! তো পীবকে গ্রন্থ কব না । এবাব বোঝ ঠ্যালাখান1 1” 

বেদেনী, বেদেনীব স্বামী, বেদেদেব সবদার আছাড খেয়ে পডল পাঁবের 
দবগায়। অনেক কান্নাকাটি কর্ল, ক্ষমা প্রার্থন৷ কবল তার! । মাপ চাইল 
ভাব] সকলেব কাছে। 

পীরের দয! হল তাদেব ওপব। কষেক দিনে মধ্যে বেদিনী নিবামফ হল। 
তাৰ! পীবেব থানে শিরনি দ্রিষে সদলে স্থানান্তরে চলে গেল। তাই সেই 
বেদিনী সকলেব নিকট “বাঁকা মুখী” নামে সমধিক পবিচিত। 

শু£ উক্ত বেদিনী নয। হবিপুব গ্রামেব জনৈক মহল্মদ আকৃকাজ আলি 
এ ধবণেব অপবাধেব জন্ত শাস্তি পায় এবং শেষে ক্ষমা প্রার্থনা কবায পীরেব 
দয়ায় নিষ্কৃতি লাভ কবে। 



৩৬৮ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কথ! 

২। কবরের কলিকায় আগুনের শিখা 

পীর ঠাকুরেব দবগায় ধুপ বাতি দিষে' প্রতিদিন জিরাবত কব| হয় / 

এখানে বাতি জলাবার একট! বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। ভক্তগণ প্রদীপ 

জালিরে বাতি দেন। জলন্ত প্রদীপ মাজাবেব উপর বাখ। নিষেধ । শুধু 
কলিকাৰ উপর প্রদীপ বসিয়ে সেটি সবশুদ্ধ কববেব উপর বসানে। ষেতে 

পাবে। 

ভক্তগথ প্রদত্ত সেইবপ অনেক প্রদীপ সেখানে জম! হয় । আশ্চর্য্য ঘটন! 

এই যে মাঝে মাঝে পডে থাকা সেই কলিকাঁধ আকস্মিকভাবে আপনিই 

আগুন জলে ওঠে । এইন্সপ আগুন জলে ওঠাব অর্থ নাকি জাগ্রত পীরের; 

নিদর্শন শিখা । 



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

হায়দর গীর 

পীর হজরত হায়দর রা'জীর আস্তানা ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলাঁর- 
বার!সত মহকুমার হাবড়া থানাধীন একটি গ্রামে। খাঁটুরা-গোবরভাঙ্গারঃ 
নিকটবরভাঁ উক্ত গ্রামের নাম হায়দাদপুর । মেদিয়! নামক গ্রাম-বেডিত 
কঙ্কনা-বীওড়ের দক্ষিণ-পূর্বে হায়দাদপুরে পীর হায়দরের দরগাহ চিহ্নিত স্থান" 
আজো বিদ্যমান। 

পীবের দবগাহ-স্থানে কয়েকটি গুল্সলত| আছে। পতিত জায়গার পরিমাণ " 

প্রাধ বিঘাখধানেক। অনেক ভক্ত সেখানে হাজত, মানত ও শিরনি দেন ।১ 

উক্ত পীরের দরগাঁহে নাকি পূর্বে ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হত। 

কন্কনা-বীওড মূলতঃ যমন! নদীর অবরুদ্ধ অংশ বিশেষ । কন্ধনা-বেস্তিত 
ভুভাগেব রাজ। ছিলেন রত্রেশ্বর রায়। পাব হাষদব ইসলামের আদর্শ- 
প্রচাবের সময় রাজা রত্ষেশ্বর বার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। ফলে উভক্লের মধ্যে- 

সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষে শেষ পবিণতিতে বাজ! বত্রেশ্বর পরাজিত 

হন। পলায়ন ব্যতীত উপাষ নেই দেখে রাজা যতদুর সম্ভব ধনবড় নিষে 
জলপথে বাজ্য ত্যাগে মনস্থ করেন। কিন্তু কঙ্কনার সঙ্গে তখন কোল নদীর 

যোগ ছিল না। উপায় ন| দেখে বাছা বিলম্ব না কবে কন্কন! থেকে যমুনা পর্য্যস্ত 
খাল কাটিষে নিলেন এবং সেই পথেই নৌকাষোগে প্রস্থান কবলেন। শোনা 
যায় তিনি নাকি সপবিবাবে জগনাথ ক্ষেত্রেই গিয়েছিলেন । রাজ! রতেশ্বর - 

বয় কাঁটিয়েছিলেন বলে উক্ত খালেব নাম হযেছিল রতাখালির খাল । কারো 
মতে বাজ। বেস্বব কস্কনা-বেন্টিত বাঁজ্যেব রতুসম্তার শূন্য করে নিষে যে খাল 
দিয়ে দেশত্যাগ কবেছিলেন সে খালেব নাম হযেছে বদ্বাখালিব খাল । 

কঙ্কন! নামকবণেব অনুকপ আরে! প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজের রাণীর 

হাতের কঙ্কন স্বানকালে বা! নৌ-বিহাবকালে এ জলাশয়ে পভাব জন্য কঙ্কনা 
৪ 



4৩৫০ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথ। 

নাম হযেছে । মতান্তবে কন্কনেব ন্যায় বাঁওডটি গোল।কৃতি বলে ভাঁব নাম 

হযেছে কঙ্কনা ৷ 

পীর হাবদব কোথ। থেকে আগমন কবেছিলেন ত1 নিশ্চিত কবে কোথাও 

বল! হষনি। কাবো কাবো বক্তব্যে মনে হয় বর্গীদলেব অত্যাচাবে বাজা 

বরত্বেশ্বর দেশত্যাগ কবতে বাধ্য হন। পীব হায়দব নাকি বাজার দেশত্যাঁগের 
কথ] শুনে তাকে দেশত্যাগ ন। কবৃতে অনুরোধ জানান এবং যাজাপথ পবিবর্তন 

কবে স্বদেশে ফিরে আসতে বলেন। 

পীব হাষদব ব। হৈদব প্রসঙ্গে একন্থানে বল! হযেছে , বাজ! ব্েস্ববকে 
উপলক্ষ কবে পীব হৈদব আঁপন ক্ষমত| জাহিব কবেন। জনগ্রুতি যে,__ 

কঙ্কন। হুদ বোষ্টিত “মেদিষা” গ্রামেব বাজাব নাম ছিল বত্ধেশ্বব বাষ। সম্ভবতঃ 
রাজ! রত্বেশ্বব ও পীব হৈদাবেব মধ্যে কোন বিষযে মতাম্তব ও বাদ-বিসম্বাদ 

হয যে জন্য এ পীবের সঙ্গে বত্ধেশ্বব আপে|ষে মীমাংসা! কবাব পক্ষপাতী হন 
নাই এবং গোপনে ষমুন। নদীব সঙ্গে কঙ্কনাব যোগ[যোগেব জন্ত খাল কাটিবে 

এ জলপথে মেদিয়| পরিত্যাগ কবেন। ৯ 

পি পশাশ্প 



বাংলা পীর-ঙ্গাহিতেঃর কথা 

িতীয় ভাগ 

[কাল্পনিক পীর ] 





ছ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

(ন্বাবিবি 

ওলাবিবি এক কাল্পনিক পীবানী। হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্ত তীকে শ্রদ্ধ! 
কবেন, অধ্ধ্য নিবেদন করেন। পীবগণকে যে ভাবে সাধাবণ মানুষ মান্য 
করেন , হাজত, মানত বা শিবনি প্রদান কবেন, ওলাবিবিও অনুবপভাবে 
সাধাবণ মানুষেব মানসিক অন্তঃস্থল থেকে ভক্তি-অর্ধ্য পেয়ে থাকেন। 
'লাবিবি তাই পীবানী বিশেষ । 

ওলাবিবি হিন্দুদেব নিকট এক লৌকিক দেবী বিশেষ । শুধু দক্ষিণ চবিবশ 
পবগণায় নয়, উত্তব চব্বিশ পবগণা, কলিকাতা, নদীয়া, বর্দমমান, বাকুডা, হাওড়া, 
বীরতুম প্রভৃতি স্থানেও ওলাবিবি পৃজিতা হন। আহমদ শবীফ বলেন যে ওলাবিবি 
সুলতঃ হিন্দু দেবতাবই প্রতিরূপ। তীব মতে ওলাদেবী থেকে ওলাবিবি হযেছে। 
শাসক-শাসিতেব তথা হিন্দ্-মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন, 
সন্তাব ও প্রীতিব ভিত্তিতে এ সব লৌকিক তথ কাল্পনিক পীব সৃষ্ট । জীবন 
ও জীবিকা এবং পীডন ও নিরাপন্তাব অভিন্নতাঁবোধ থেকেই এই প্রীতি ও 
মিলন প্রয়াসের জন্ম ।২৬ 

যিনি ওলাবিবি তিনিই ওলাইচগ্ডী নামে অভিহিত । ওলাবিবি মুসলিম 
সংস্কবণ এবং ওলাইচণ্তী হিন্ত্ব সংস্কবণ মাত্র। গ্রামের সাধারণ ভক্তগণ তাঁকে 
বিবিমা নামেও অভিহিত কবেন। ওলাবিবি নামটিব প্রচলন সর্বাধিক । ভাব 
পুবা নাম ওলাউঠা চণ্ডী বা ওলাউঠ! বিবি হতে পাবে কিন্তু & নামে কেউ 
তাকে অভিহিত করেন না। ওলা অর্থে নামা বা দান্ত ওযা এবং উঠা অর্থে 
বমি হওষা থেকে এই শব্দ-সংযোগ হযে থাকৃবে। ওুলাবিবি বলতে তাই 
ওলাউঠ। ব। কলেবার অধিষ্ঠাত্রীকে রুঝাষ। 

ওলাবিবিব মতি আছে। মৃত্তি ছুই প্রকাব। স্ুদর্শন| ওলাবিবির সৃষ্তি 
হিনব-প্রধান অঞ্চলে একবপ, মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভিন্নবপ। হিন্ব-প্রধান 
'্অঞ্চলে এর আকৃতি একেবাবে লক্ষষী-সবস্থতীব মত! তাৰ বং ঘন হলুদ, 



৩৭৪ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

চোখ ছুটি (কোন কোন জাক্গা্স ভিনটি) টানা টানা, নাক, কান, ডেট বেশ 
সুন্দর, হাত ছুটি প্রসাবিত মুদ্রার স্থিবতা নেই), কখনও দণ্ডাক়মান, কখন 
শিশু সন্তান কোলে কোবে আসনে উপবিষ$ঁ। সারা দেহে নানা বকম গহনা, 
»-বাজু, গো, মাঁকডি, চুডি, নথ, হাব, চিক ইত্যাদি। কোথাও মাথায় 
মুকুট পরেন, অন্যত্র এলে।কেশী। বাহন বা প্রহরণ কিছু নেই। সাধারণতঃ 
নীল শাডী পরেন। 

মুসলিম প্রধান অঞ্চলে ওলাবিবিব মুত্তি খানদানী ঘরের মুসলমান 
কিশোরীর মতন। গায়ে পিরান, পাজামা, টুপি, ওডনা নানা রকম গ্রহনা-_ 

টিকরি, বুমকো, টায়রা, হাসুলি, নাকচাবি, বাউটি, গো প্রভৃতি , পায়ে 
নাগরা জুতো, কোন কোন ক্ষেত্রে মোজাও পরেন , এক হাতে আশাদণ্ড।৬৮ 

পল্লীব নানা জায়গায় ওলাবিবির স্থান বা থান আছে। ওলাবিবি 
সাধারণতঃ গৃহদেবী নন। গ্রামের মধ্যে বা গ্রাম সমীপবর্তী স্থানেব হৃক্মতলে 
এর থান দুষ্ট হয় । অশ্বখ, বট, নিম প্রভৃতি বৃন্ষতলে পল্লীবাসীগণ 

ওলাবিবিব থান-কক্সনায় হাজত-ম!নতাদি দিযে থাকেন। কোথাও ঈষং 
উচ্চ মাটির টিপি কোথাও বা মাটিব তৈরী বা ইটেব ছা'ব! অনুচ্চ আসনটিকে 
থান হিসাবে গ্রহণ কর। হয। কেহবা মৃতি স্থাপন কবে পূজা দেন, কেহ বা! 
সৃতি স্থাপন না কবে হাজত-মানত-শিবনি দিয়ে থাকেন। ইক নিম্তি 
মন্দিরে ইনি প্রতিষ্টিত হন না বলে অনেকে মনে কবেন, কিন্ত সর্বক্ষেত্রে এইবপ 

দেখ। যায ন|। ইক নিগ্রিত মন্দিরেও ওলাবিবি পূজিত হন। আমি এ 
প্রসঙ্গে এখানে আবো৷ আলোচনা কবেছি। 

বনু পল্লীতে ওলাবিবির স্থান আছে। অন্যান্য অনেক স্থানে তিনি তাঁব 

ভগিনীদেব সঙ্গে থাকেন বলে সেখানে তিনি একক নন। তব সাত ভথিনী 

আছে বলে কথিত। «এদেব সকলের নাঁম যথাক্রমে-_ওলাবিবি,- 

আসানবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চীদবিবি, বাহডবিবি ও ঝেটুনেবিবি । 
কোন কোন গ্রবেষকেব মত যে, এই সাত বিৰি সম্ভবতঃ শাস্ত্রীয় মতে পৃজিতা 

সপ্ত-মাতৃকা- ত্রাল্সী, মহেস্ববী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রানী প্রভৃতি। সপ্ত-মাতৃকাব 

সঙ্গে উক্ত সাত বিবিব কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না; কিন্তু বাকৃডা ও বীবভূম 

অঞ্চলের সাত-বউনী ব| সাত বনদেবী যথাক্রমে,_চমকিনী, সাতবি নী, 

্্িনী প্রভৃতি এবং জঙ্গল-মহলেব জামম|ল দেবীব সাত ভণিনী যথাক্রমে” 



ওলাবিবি ৩৭৫ 

বিলাসিনী, কাজিজাম, বাশুলি, চণ্ডী প্রভৃতিব সঙ্গে আকৃতি ও পৃজা-পদ্ধতিতে, 

সাদৃশ্ব দেখা যায় 1৩৮ 

উপবোক্ত বনদেবীগণ দক্ষিণ-বঙ্গে মুসলমান আমলে সাতবিবি নামে 

অভিহিত হন বলে শ্রীবিন ঘোষ অভিমত প্রকাশ কবেছেন। যেখানে 

ওলাবিবি তাৰ অপব ছয ভগিনীব সঙ্গে অবস্থান কবেন বলে লোকেব কর্পন। 

সেই স্থানকে সাতবিবিব থান বলা হয়। সেখানে ওলাবিবি প্রধান। তিনি 

পৃজ! পান এবং অপব ভগিনীগ্রণ সে পৃজায় ভাগ পান। তবে এ ভগ্গিনী গণেব- 

মর্যযাদ| ওলাবিবি হতে কোন অংশে কম নষ বলে ভক্তগণেব বিশ্বাস । 

ওলাবিবি প্রসঙ্গে সাত বিবিব সঙ্গে অনেক দেবীব সাদৃশ্য লক্ষ্য বরে 

শ্রীশোপেন্্রকৃফ বস অনেক মূল্যবান তথ্য দিষে লিখেছেন,_দক্ষিণ ভাঁবতেব 
গ্রাম্য দেবী সপ্তকানিংগেস এবং মীনাক্ষী ও তাৰ ছষ ভগ্নীব কষেকটি দিক 

থেকে উক্ত সাত বিবিব মিল দেখ! যায । দক্ষিণ ভাবতেব মাঁবা ম্মা আনবান্মা 

ও উডিষ্তার যোগিন| দেবী কলেবাব দেবীবপে পৃজিতা। তাদেব পৃজা- 
পদ্ধতিও ওলাবিবিব অনুবপ। মধ্যযুগে সাতবিবিব মাহাত্ম্য প্রচাবেব উদ্দেশ্যে 
'সাতবিবিব গান" নামে কাব্য বচিত হযেছিল 1৩৮ 

কাবে! মতে সপ্তমাতৃক! পববর্তীকালে সাত-বউনী ও মুসলিম আমলে 
সাতবিবি হযেছেন। সাতবিবিব পৃজা-প্রথা প্রাগৈতিহাসিক মুগ্পেও গুচলিত 
ছিল বলে শ্রীবস্থ মনে কবেন। মহেঞ্জে।দাঁডো থেকে প্রাপ্ত স্ব্সষ ফলকে 
দণ্ডায়মান সাতটি নাবী মুক্তিকে 747. 81695 14212 শীতলা ও ভাব ছন় 
ভগিনীব দেবী মুর্তি বলে মনে কবেন। এই প্রসজে ৪০98] [8০৪-এর' 
বক্তব্য স্মবণীষ | 500050181 1708 লিখেছেন £__ 

012 ৫. 31019 81:6 0911590 00 ৮৪ 0 8156528, 0৫86 20]27061 

10531099 0৮6] 11190159959 01 01101679 ৪0] 116 19616] 10826 ০02 

৪1081] 7902, 

.ওলাবিবিব কোন কোন থানে নিত্য পৃূজ। হব । আবার কোন কোন 

থানে নিত্য পৃজা হয ন|। নিত্য পুজায় আডম্বর নেই। ভক্ত নিজে বা 
পুবোহিত দিযে অর্ধ্য সাজিয়ে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন কবেন। এ সব থানেব 
পুবোহিত ব্রা্ষণেতব জাতি! পৃজান্তে ভক্তগ্নণ নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন ॥ 
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“অনেকে রোগমুক্তি কামনায় | বিশেষ মনস্কীমন! সিদ্ধ হওয়াঁৰ আশায় 
“ওলাবিবির মন্দিরের জানালায় বা পার্স বৃক্ষে ইটের টুক্ব! বেধে দেন এবং 
অনস্কামনা মিদ্ধ হলে ভক্ত ত1 বিশেষ পৃজ! দিবার পব খুলে দিযে যান। অনেকে 
ওন।বিবির পূজায় ছলন অর্থাং ্ষত্রাকৃতি মৃক্তি যথা ওলাবিবির মুক্তি, ঘোডা 
বাহাতীর মৃত্তি থানে ব| থানের পাশে বা কক্ষেব বাহিরে স্থাপন কবেন। 
অনেক স্থানে পল্লীৰ গাঁষেনগণ ওলাবিবির মাহীত্বয-জ্ঞাপক গান সাব! রান্ধি 
ব্(পী কবে থাকেন। ওলাবিবির পূজায় আতগ চাউল, পাট।লী, গান- 

স্থপারি, সন্দেশ, বাতাসা প্রভৃতি নৈবেদ্যবপে ব্যবহৃত হয । ফুল, ফল, দুধ, 
চাল, প্যস। প্রভৃতি ভক্তি-অর্ধ্যকপে প্রদত্ত হতে দেখ! যাঁষ। ধূপ-বাতি 

আনুষঙ্গিক হিসাবেও অনেকেই দিয়ে থাকেন। গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব 

হলে গ্রামবাসীগণ বিশেষভাবে ওলাবিবির পৃজ! দেন। গ্রামে কলেরাধ 
প্রাহুর্ভাবকে গ্রাম্যভাষায় “গ্রাম গরম হাওয়া, বলে। প্রতি বংসর নিষমিতভাবে 

নির্দিষ দিনে বিশেষ পুজা, মেলা, গান-বাজন! প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান বাবাসত 
মহকুমার হাবড। থানাধীন গৈপুব গ্রাগের খালের ধারের ওলাবিবির মঙ্গিবে 
উদ্যাপিত হত। একটি মাঝারি ধরণের অচেন। গাছেব নীচে অবস্থিত ওলাবিবির 
এই ইঞ্টক-নিঞিত মন্দিবেব মধ্যে তিনটি অনুচ্চ মাঠিব টিপি ছিল, কোন 

মৃদ্তি ছিল না। প্রতি বংসর পয়ল! চৈত্র হিন্দু-মুসলিম ভভদেব মধ্য থেকে 
এসেখানে বিশেষ ভক্তি নিবেদন কবা! হত | এতদ্ উপলক্ষে সেখানে তিন 

দিনেব মেল বসত এবং তাতে শত শত ভক্ত সমবেত হতেন। হিন্দু-মুসলিম 
ভক্তগ্বণ হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান কবতেন। উত্ মদিরেব শেষ 

"মুসলিম সেবাষেত ছিলেন ভদ্র ফকির ওবফে ভদু ফকির। ১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্দের 

“পর অর্থাৎ দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে এঁ অঞ্চল থেকে বহু মুসলিম 

স্থানাস্তবে যাওয়াক়্ ওলাবিবিব থানেব কোন তন্বাবধায়ক ছিল না। হিন্দ 
বাস্হারাগন কর্তৃক অধ্যফিত হওয়াব প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছব পর পূর্ববঙ্গ 
থেকে আগত শ্রীমতী ঠাণ্ডাবালা রাঁয় নায়ী এক মহিলা স্বগ্াদেশ প্রাপ্ত হয়ে 
-১৯৭০ খুষ্টাব্বেব ডিসেম্বব ম্যসে উক্ত ওলাবিবির থানটিব তিনটি অনুচ্ 

-ডিপিব স্থলে ঘট স্থাপন! কৰে ওলাইচগ'র পুজা-আর্চনাব সূত্রপাত কবেন। 
,সেইদিন থেকে গৈপুরেব ওলাবিবিব করিত দরগাহ্ ওলাইচতীব মন্দিবে 
"্লপান্তরিত হয়েছে । 

ওলাবিবি সাঁধাবণতঃ দর্বনাধাবশেব পিবানী বা দেবী। তবে কোন কেন 
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ন্দিবের নির্দিষউ সেবাধেত থাকেন কিন্তু পুজ। দানের সমযে সাধাবণে 
সমান অধিকারে অংশ গ্রহণ কবেন। গ্রামে সকলে মিলে ওলাবিবির পৃজাব 

সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কোন গ্রামে সেই গ্রামে মোঁডলেব নেতৃত্বে পৃজা- 

অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয । কোন কোন ক্ষেত্রে মোডল গ্রামেব প্রতিনিধিবপে 
পৃজাও করেন! কোথাও ব। নাবীগণ পৃজা করেন। বিশেষ পৃজাব সময় 
গ্রামেব মোভল সমস্ত দাষিত্ব নিয়ে পৃজা-উপচাব এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি 
সংগ্রহ কবে গ্রামবাসীগণের পক্ষে ওলাবিবিব পুঁজ! সম্পাদন করিষে গগ্রাম 
ঠা করায় দাধিত্ব পালন কবেন। গ্রামেব ফকিব গ্রাম গবম হলে ঠাণ্ডা 
কবাব জন্য গ্রামবন্ধন কবেন গ্রামেব অধিবাসীদেব অনুবোধে । ভাবা গ্রামের 

চারি কোনে চারটি খুটি গঁতে তাব মাথাষ বযেং-লেখ! মাটিব নতুন ছোট 
সব1-দি দিষে ঝুলিষে দেন। কেউ কেউ পথেব ত্রিমোহনায় এবপ কবেন। 

ধর্মীয় আচার-আচবণেব ওপব সংস্কৃতিব প্রভাব যে কতখানি প্রবল হতে 
পাবে তাব এক অত্যাশ্চার্ষ্য নিদর্শন পাওয যাঁষ জয়নগবের বক্তার্খ। পল্লীর 
ওলাবিবিব বিববণে । শ্রীগোপেন্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন যে,_-এঁ থানে ওলাবিবিব 
কোন মৃত্তি নেই। পুঁজ! কক্ষেব মধ্যে ছুটি ক্ষুদ্রাকৃতি সমাধি আছে। 
তন্মধ্যে একটি ওলাবিবিব প্রতীকবপে পৃজিত হয , অপব সমাধিটি ওয়াহাবী 
আন্দোলনের অন্যতম বক্তার্থ|৷ গাজীব বলে অনুমিত হয় 1৩৮ 

ওলাবিবিব থাঁনে পুজ। দিতে গিষে, কে জানে, কেউ ভক্তিব আধিক্যে 

উক্ত বক্তার্! গাজীব সমাধিতেও পৃজার্ঘ অর্পণ কবেন কিন!। 
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খুঁড়ি বিবি 

খুঁডি বিবি এক কাল্পনিক পীবানী। খুঁডি বিবি নাসটিব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । 
খোঁডা বাঘ, খোঁড! কুমীব এবং অন্তাগ্য খোঁডা জীব-জন্তগণেব অধিষ্ঠতর 

পীরানী বলে তার এই নামকবণ। তিনি নিজে খোঁড়। ছিলেন বলে খুঁডি বিবি 

রূপে পবিচিতি লাভ কবেন-_এমন একট। অনুমান একেবাবে উপেক্ষনীয় 

নয়। খুঁডিবিবির কোন মুল নাম ছিল কিন| আজে! অজ্ঞাত। তাব কোন 

মৃতি নেই । খুঁডি বিবির নামে যে দবগাহ আছে এবং দবগ্াহেব মধ্যে যে 
সমাধি বা কবরস্থান বয়েছে তা থেকে তাকে এঁতিহাসিক পীবানী বলে মনে 

হতে পাবে। বসিবহাট মহরুমাব বসিরহাট থানাব অন্তগত কেননা! নামক 

গ্রাথে এক সুরম্য দরগাহ-গৃহেব যধ্যে উক্ত মাজার দৃষট হয়! স্থানীয় অধিবাসী, 

এবং উক্ত দরগাহের সেবায়েতগণ খুঁডি বিবিব ধতিহাসিকত। বা কাল্পনিকত। ' 

সন্বন্ধে স্পট অভিমত দিতে পাবেন ন|। এঁতিহাসিক পীবানী হিসাবে তাকে 

নিঃসভানা কোন ধর্মপ্রাণ মুসলিম-মহিল। বলে মনে হতে পাবে 

খুঁডি বিবিকে দেবী পর্য্ায়তুক্ত করা যায় না। তীর কোন থান' নেই) 

হাজত, মানত ও শিবনি ব্যতীত কোন পুজা-পদ্ধতি প্রচলিত নেই নির্দি 

দিনে ওরস হয়, ধর্মসভা হয, বনভোজন হয়, প্রদর্ত হয় লুট, হয মেলা । 

ওরস হয় পৌষ সংক্রান্তিতে, মেল! হয় পধল। মাঘ তাবিখে। প্রা হাজাব 

লোক সমবেত হন। হয় হিন্দু-মুসলিমেব
 সমাবেশ। ভক্তজন ফল, হুধ, মিউদরব্য 

মানত দেন। ভাঁরা শিবনিও দেন। অনেকে দেন হাজত। এই দবগাহে 

পূর্বের মেবাযেত ছিলেন ফকির নামক এক ব্যক্তি। বর্তমান সেবায়েতেব 

নাম গহম্মদ মন্গলজান ফকিব (৪০) প্রমুখ । এঁরা দবগাহে বাংসবিক বিশেষ 

অনুষ্ঠানেব আয়োজন কবেন। তাছাড়া তারা প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদান 

কবেন। খুঁডি বিবিব অসংখ্য ভক্ত) ভভেবা প্রায় প্রতিদিনই দরগাহে দ্ধ 

দিয়ে যায়। সে দুধ গ্রহণ কবার জন্ত দবগাহে একটি নির্দিষ্ট পাত্র আছে। 

এই পীবানীর নামে প্রার বাইশ বিঘা জমি পীবোভর আছে বলে সেবা
ষেতখণ 
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জানান। পীরোত্তর জমির মধ্যেই সৃদৃশ্য দরগাহ্-গৃহ অবস্থিত। দবগ্াহটি 
ইফ্ক-নিঝ্িত। এ সবই ভক্তগণের শ্রদ্ধাৰ দাঁন বটে। 

খ্বঁডি বিবির আবি9াঁব কাল সম্পর্কে সেবাষেতগণ কিছু বলতে পাবেন 
না। ভাটি বা সুন্দরনন অঞ্চলে বনবিবি, ওলাবিবির স্বাঁষ নারী পীর ঘুঁডি 

, বিবিব উত্তব খুবই স্বাভাবিক বটে। কল্পিত বনবিবি ব! ওলাবিবির ন্যাঁষ 
কাল্পনিক পীরানী খুঁডি বিবির আবির্ভাব খুষ্টীয় ষোঁডশ শতাববীর পব. বলে 

অনুমান করা যায়। 

এখানে উদ্যাপিত অনুষ্ঠানগুলিব মধ্যে বনভোজন দৃশ্বটি খুবই 
চিত্তাকর্ষক। গত ১৯৭১ থৃষ্টাব্বেৰব ১৫ই জানুয়ারী তাবিখে আমি স্বয়ং 
উপস্থিত থেকে যে বনভোজন পর্ব সমাধ! হতে দেখি তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

এইবপ ৪ 

খ্ঁডি বিবিব দবগ্াহ সংলগ্ন জমিব কয়েক গজ ব্যবধানেব মধ্যে একটি উচু 
জমি এবং ভাতে দু'একটি বৃক্ষও আছে । এই উন্দু জমি সংলগ্ন স্থানে আছে 
একটি মাঝারি আকাঁবেব পুকুব। উক্ত জমি ও পুকুরটি খুঁডি বিবির দরগ্যাহেব 

সম্থখভাগ্গে অবস্থিত 

বেলা তখন প্রা বাঁবোট1। উক্ত খোল! জমিতে জমাষেত হয়েছেন 

গ্রার জন। পঞ্চাশ লৌক। ভাঁতে নাবী, বৃদ্ধ, বালক-বাঁলিকাঃ শিশু প্রভৃতিও 

আছে। এক পাশে কষেকটি জায়গাঁষ 'তিগৃডি? অর্থাং ছোট গর্ঠেব পাশে 
ইট দিষে বাম্ার উপযোগী উননে ভাত-তরকাবী পাক হচ্ছে। কেউ পাক 

করছে, কেউ বা কলাই এব ডিস, গ্লাস গরভৃতি নিষে আহাবেব জন্য অপেক্ষা 

করছে। সেখানে উপস্থিত শ্রীসুকুমার সবকার (৩০) এবং শ্রীবিহাবীলাল দাস 

(৪৫) হহাঁশয়কে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল ষে তারা অর্থাৎ হিন্দুবা খু১ডি 

বিবিব নামে এই বনভোজন-উৎসব পালন করছেন। বানাব সামগ্রী প্রথমে 
খু'ডি বিবিব নামে উৎসর্গ করেন এবং পরে ভাব! নিজেবাই সানন্দে ভাগ কবে 
আহার করেন। তাঁবা কেন্দুষ! গ্রামেরই অধিবাসী। প্রতি বংসবই তাঁর। 
এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এটা। তীদেব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এইবপ 
করলে খুঁডি বিবির প্রতি-ভক্তি প্রদর্শন কবা হয় এবং তাতে তাদের সমুহ 
মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। এই অনুষ্ঠানে পার্বতী চৈত! নামক গ্রামে 
অধিবাসীও যোগদান করেন। 



৩৮০ বাংল। পীব-সাহিত্যের কথ। 

হিন্দু ভক্তগণেব সেই বনভোজন-স্থল থেকে অদৃবে অর্থাৎ দরগাহ 
স্থান থেকে আরে! সামান্য দুরে দেখ। গেল প্রায় জন। পঞ্চাশেক লোক বড বড 
“ডেগ্চী” ও কডায় করে কিছু সামগ্রী পাক কবছেন। অনুসন্ধানে জানতে 

পেলাম যে সেটা মুসলিম ভক্তগণের বনভোজন উৎসব । মুসলিম ভক্তগ্রণও 
খুঁডি বিবির নামে এই অনুষ্ঠান উদ্যাপন করছেন। তাদের অনুষ্ঠানেও যথেষ্ঠ 
আভন্বৰব বষেছে। (সখাঁনে উপস্থিত জছিমদ্দিন বিশ্বাস ৬০), কালু মণ্ডল 

(৭৫), এসারত মণ্ডল (৫০), আজিবব বহমান (৬৫), ইউনুছ বিশ্বাস ৫০) প্স্থখ 
জানালেন যে তার! পীরানী খু'ডি বিবির দবগাহে তীব প্রতি ভক্তি নিবেদন 
করতে এইরূপ হাজত বা বনভোজন অনুষ্ঠান উদ্যাপন কবেন। প্রতি বংসব 

তাবা এইবপ সাংস্কতিক অনুষ্ঠান পালন কবেন। লক্ষণীয় যে, হিন্দৃগণ, 
সুসলিমগ্নণ অপেক্ষ। অধিকতব দবগাহ সমীপবর্তীস্থানে এই অনুষ্ঠান কবেন। 
তবে দেখা গেল হিন্তবপ্রণের বনভোজনস্থলে মুসলিমগণ এবং মুসলিমগণেৰ 
বনভোজনেব স্থলে হিন্দ্ুগণ অবাধ গমনাথমন কবছেন। 

খুঁডি বিবি সম্পর্কে কিছু লোককথ। এতদূ অঞ্চলে প্রচলিত আছে । তাদের 

অধ্যে যেটি বহুল প্রচলিত, সংক্ষেপে সোট এইকপ 7 

একবার এক সরকারী আমিন জমি জরিপেব কাজে এতদ্ অঞ্চলে 

এসেছিলেন। খুঁডি বিবির দরগাহ-সংলগ্ন পীবোত্ব জমির পবিমাণ সম্পর্কে 

তাব খুব সামাগ্কই ধারণা ছিল। জমি জবিপের কাজে তিনি জমিব বিববণ 

নিতে গিষে জমির মালিকেব নাম জানতে চান। তিনি যে জমিব কথাই 

জিজ্ঞাসা কবেন সেটিই খুঁডি বিবিব নামেব জমি। আমিন কিঞ্চিত বিবভ 

হন। তিনি অবাক হযে ভাবেন,_-কি কবে সম্ভব যে এত সব জি 

খুঁডি বিবিব। ধৈর্ধ্যহার। হয়ে সে দিনের মতন তিনি জমি মাপ! শিকল ত্যাগ 

কবেন। 

সে রাত্রে তিনি স্থানীয় অধিবাসী বিপিনবিহাবী সবকাবে দহলিজে 

শয়ন কবেন। খুঁডি বিবির অসাধাবণ প্রভাবের কথার বিশ্রিত হযে চিন্ত। 

কবতে করতে তিনি নিদ্রাভিভূত হন। মাঝ বাতে সেই দহলিজে অকস্মাৎ 

এক বিশালকায বাঁঘেব আগমন ঘটে। আমিন বারু ত| অবলোকন কবে 



খুঁড়ি বিবি ৩৮১ 

কিংকর্ভব্য বিষ হন। হঠাং ভাব স্মরণ হয় পীবানী খুডি বিবিব কথা। 
তিনি তক্ষণাত খুশডি বিবিব লাম জপ করতে থাকেন। দেখা গেল অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে সেই বাঘ কোনবপ আক্রমণ না করে সে স্থান ত্যাগ করে 

চলে গেল। 

পবদিন আমিনবাবু যত সহকাবে এতদ্ অঞ্চলে জরীপের কাজ সমাপ্ত 

করেন এবং গত বাত্রের অলৌকিক ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন। শেষ পর্য্যস্ত 

আমিন বাবু খুরঁডি বিবিব প্রতি এতখানি শ্রদ্ধাবনত হন ষে সর্বসাধারণের নিকট 
পীরানীর দবগাহে হাজত, মানত, শিরনি দেওয়া উচিত কর্তব্য বলে তিনি 
অভিমত প্রকাশ করে যান। 



চতুস্ত্িংশ পরিচ্ছদ 

ব্ৈম্বোক্য গীর 

পূর্ববঙ্গে মতসেগ্যভ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও সত্যনাবাষণ-_এই তিনে মিলে ত্রিনাথ 
অথব! ত্রেলোক্য পীব হয়েছেন। প্রব্যঃ শ্রী ১৪৬ (লিপিকাল ১২০১), $৪৭, 
২৪৮ (মনোহব সেনেব ), ৪২৩, ৪৩৫ ( কৃষ্ণদাসেব )। বাংল! প্রাচীন পুঁথিব 
বিববণ ১-১ পৃঃ ২৪, ৯৪-৮৫। ছুইটিতে লেখকেব নাম, আছে, হবিনাবায়প 
€ অথবা হরিবাম ) দাস ও “দ্বিজ' রামগঞ্জ! (অথব। বামগন্জ! দাস )18১ 

হুবিনারায়ণ অথব! হরিবাম দাস এবং ছ্িজ রামগন্গ। অথবা রাঁমগন্গ! দাস 

বিবচিত পাঁচালীদ্বয়কে ডঃ সৃরুমাব সেন অত্যন্ত নিরর্ঘ ও তুচ্ছ বচন। বলে 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হুরিনারায়ণ দীসেব পাঁচালীতে ত্রৈলোক্য পীবেব 

সাথে মোঁচবা পীবেব উত্তট সম্পর্কের কথা! এইভাবে লিখিত হয়েছে,_ 

মোচব! পীরে কহে কথা সত্যপীবেৰ কাই 

ব্রেলোক্য পীর আছে.মোব জ্যেষ্ঠ ভাই। 

মেচব| পীব (আদি নাথ গুক  মং্েন্্রনাথ ও স্থানী যোদ্ধাপীব মসনদ 

আলি মিলিত হযে মছন্দলী পীব ব| মোছবা পীবে পবিণত হযেছেন ), 

ত্রেলোক্য পীরকে আপনাব জ্যেষ্ঠ ভাই বলেছেন। এ থেকে বোঝা যাঁ 

যে ত্রিলোক্য পীবকে 'একজন” পীব হিসাবে গ্রহণ কব! হযেছে! 

ত্রলোক্য পীবেব নামে কোন দরগাহ্ বা নজবগাহ (কল্পিত দবগাহ) 
বা স্থায়ী 'থান' নেই। ত্রেলোক্য পীবেৰ প্রতি .্রদ্ধ! নিবেদন-পদ্ধতি অন্যান্ত 

-পীবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন পদ্ধতি থেকে স্বতন্র। কেবলমাত্র সত্যনাবাষণ 

পৃজা বা! সত্যপীবের পুজাব সঙ্গে তাব কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। 

সাধাবপতঃ পুিমা তিথিতে ত্রিলোক্য পীব বা ত্রিনাথেব পুানুষঠান 

হয়। কোন ভক্তেব বাঁভীব উঠানে বা! বাঁবান্দাঘ ব| কোন কক্ষেব একট] 

নির্দিষ্ট জাষগায় এই পীবেব পৃজা উপলক্ষে ঘট স্থাপন কব! হয়! 



ভ্রলোক্য পীৰ ৩৮৩ 

ভক্ত সেখানে ধূপ-বাতি ভ্বালিষে দেন। ভক্তগণ বাঁতাসা, ফুল, পান, 

তেল, গঞ্জিকা প্রভৃতি নিবেদন করেন। রোগ নিরামষ বা কোন 

সৃফল লাভেব আশাষ লোকে ভাব নাষে মানসিক কবে এবং 

আশানুবপ ফল লাভেব পৰ ত্রিনাথেব পূজাব আযোজন কবে। বৈষ্ণব 

সহজিষ। সাধু, ধাবা গো্সীই নামে সমধিক পরিচিত, উবাই বিশেত্বভাঁবে 

এই অনুষ্ঠানে যৌগদান কবেন। 

ঘট স্থাপনার পব থেকে গোর্সইগণ ভুগী, একতাব। ও জুড়ী সহযোগে 
সেখানে দেহতান্বিক ব| ভাবগান পবিবেশন কবেন এবং মাঝে মাঝে 

পীবকে প্রস্তুত গঞ্তিকাৰ কলিক! নিবেদন কবে নিজেব! সেবন কবেন। 

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সাঁধাবণেব মধ্যে মিষ্টান্নাদি বিতরণ করা হয। এই , 
অনুষ্ঠান ত্রিনাথেব মেলা নামে অভিহিত। ত্রিনাখেব মেলা 
উপলক্ষে ত্রেলোক্য পীবেব মাহাত্য-ভ্রাপক পাঁচালী পাঠ কব! হয়। সম্প্রতি 
(১৯৭০) শ্রীমহ্শচন্দ্র দাস বিবচিত যে ত্রিনাথেব পাঁচালীখানি পাঁওষা গেছে 

তাতে মুসলমানী কোন ভাব দৃষঁ হষ না। পুস্তিকাখানি ৭১৫ আকৃতি 
বিশিষ্ট । পৃষ্ঠ। সংখ্য। ১৪। এব প্রথমে ত্রিপদী ছন্দে বিদ্ু্ব বন্দনা আছে। 

ত্রিনাথ কেশব নমঃ, তুমি হে পুকষোত্তম, 

চতুর্ভুজ গরুড বাহন। 

জলদ-ববণ ঘট|, হৃদযে কৌন্তভ ছটা, 

বনমালা গলে সুশোভন। ইত্যাদি । 

ত্রিনাথেব আবি9্ভাবেব কাবণ দর্শাতে গিষে ভিনি লিখেছেন,_- 

কলির আবস্ত কালে দেব নাঁবাষণ। 

নবদ্বীপে গৌবাঙ্গবপ কবেন ধাবণ ॥ 

দ্াবে ছারে ঘবে ঘরে নাম সংকীর্ভন। 

হবিবোল বিন। আঁব নাহিক বচন | 

তবু নাহি কলিব নবেব পাপ যাঁষ। 

দেখিষা কি কবে হবি ভাবেন উপায় ॥ 

নবদ্বীপে ত্রিনাথবপ কবেন ধারণ । -ইত্যাদি। 



5৮৪ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ 

এখানে ত্রিনাথ এক অবভার-স্ববপ ॥ আপনাব মাহাঘ্ব্য প্রচাবের জন্ 
যে ঘটনা! সংঘটিত হয় ত! এই পাঁচালী কাব্যের মূল কাহিনী । 

সংক্ষেপে কাহিনীটি এইবপ ৫-_ 

নবদ্বীপের জনৈক দরিদ্র ব্রাক্মণ। গ্রাভী পালন কবে তার জীবিক! 
নির্বাহ হয়। একদিন তাব গাভীটি গেল হাবিষে । গ্াঁভীব শোকে ক্রন্দনবত 

ত্রান্দণ সবোববে ডুবে আত্মহননে উদ্যত হলে দেব নাবায়ণ দৈববাণী 
দিলেন,-_ 

ত্রিনাথে কবহ পূজা! অবোধ ত্রা্গণ ॥ 

গাভীর কাঁবণে কেন জীবন ত্যজিবে। 

পুণর্বাব ধন-বদু গাভী তব পাবে ॥ 

দেব নারায়ণেব আবে! নির্দেশ অনুযায়ী তিনি পান, গাঁজা ও তেল সংগ্রহ 

করতে দেকাঁনে গেলেন। তেল নেবার পাত্র তাব নেই। তিনি দুঃখিত 

হলেন। আবার দৈববাণী হল,-_-তৈল আন বন্ত্রমধ্যে কবিয়! বন্ধন। 

বন্ত্রমধ্যে তেল নেবাব কথাষ দোকানী তাঁকে উন্মাদ বললে এবং তেল 
দেওষাব মধ্যে প্রতীবপা করলে । তখন গদাধব সেই মুদীব তেলেব কলসী 
হবণ করলেন। এই ঘটনা দোকানীব সম্থিং ফিবে এল।. সে ব্রাঙ্গণকে 

দেবতাজ্ঞানে প1 জড়িষ ধর্ল। ত্রান্মাণ তাঁকে ত্রিনাথেব পূজা মান্তে পবামর্শ 

দিলেন। পূজা মানত কবে মুদি ফিবে পেল তেলেব কলসী। 

ব্রাহ্মণ ফিরে এলেন গৃহে । তিনি ব্রিনাথেব নামে ঘট স্থাপন! কবে পৃজাৰ 

আয়োজন কবলেন। নিবিষ্ট মনে তিনি বসলেন পৃজায। এমন সময 

ত্রাক্মণেব গুক এসে শিষ্তাকে ডাকলেন। ধ্যানিমগ্ন ব্রাঙ্গণেব কাছ থেকে 

উত্তব না পেয়ে গুক ক্ুুদ্ধ হলেন এবং লাথি মেবে ঘট দিলেন ভেঙে । জু্ধ 

গুক তংক্ষণা অভিমানে ফিবে এলেন ঘবে। ততক্ষণে ভীব “ন্্রী-পৃত্ 

মবেছে তিনজনে ।” মনে দুঃখে জলে ডুবে তিনি আত্মহত্যা কবতে উদ্যত 
হলে আবাব আকাশবাণী হল। আকাশবাণীব নির্দেশমত তিনি শিল্তগৃহে 

এসে শিশ্-সমীপে সম্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং প্রতিকাৰ প্রার্থন! কবলেন। 

ত্রাঁক্ষণ বললেন”-_ 

বিধিমতে কব তুমি ত্রিনাথ পৃজন। 



হৈলোক্য পাব ৩৮৫ 

গুক এবাৰ ত্রিনাথের পূজা মানত কবলেন,_শিল্েব কাছ থেকে কোন্ছে 

পোঁডা ভন্ম এনে শ্ত্রী-পুত্রেব অঙ্কে মাখালেন1 শ্ত্রী-পুত্র জীবন পেল ফিরে ৪" 

"কও ত্রিনাথের পৃজা দিষে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কবলেন। এর পর থেকে” 

ত্রিনাথের পৃজ! চলন হল । 

সর্বশেষে কবি তাঁর ভণিতায় গেষেছেন,_ 

হবি হবি বল সবে যত বন্ধুগণ। 
মহেশচন্দ্র দাস ভনে শন ভক্তগণ ॥ 

কবি মহেশচন্দ্র দাস নিজেব কোন পবিচষ লিপিবদ্ধ কবেন নি ! এই ধরণেত্র 

শ্মীচালীতে অধুনা আর কবিব বিববণ প্রদত্ত হয না। এই সব পাঁচালী 

বাজাবে বিক্রয় কবে লেখক ও বিক্রেত। আংশিক জীবিক| অর্জন করেন মাত্র ;- 

তাই কাব্য হিসাবে গুকত্বহীন এতদ্জাতীয় পাঁচালীকাবগণের বিষয় 

ভরনসাধবখেব সম্মুখে আনবার বেওষাজ কমে গেছে। 

ত্রিনাথেব পাঁচালীব কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ব্রাহ্মপা আদর্শ থেকে এব" 
উৎপত্তি। ভ্রিনাথ এখানে লৌকিক দেবত| বিশেষ । এই ধবণের পাঁচালী 
সম্পূর্ণপে হিন্দ ব্রতকথা জাতীয় পাঁচালী । 

কবে থেকে ত্রিনাথেব পৃজ! পদ্ধতি প্রচলিত হযেছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় 
কব। যাষ না। তবে অনুমান কব। যাঁষ যে বৈষ্ণব-সহজিয়া খোসাই বা। 
ফবিব দববেশগণের মধ্যে প্রচলিত ত্রিনাথেব মেল! উদযাপনের ঘটনা 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা ষোডশ শতাব্দীর যে কোন সময় থেকে: 

সৃত্রপাত হয। পাঁচালীকার মহেশচন্দ্র দাসেব কাহিনী-আরভ্তে প্রদত্ত বভ্তব্য,। 

থেকে এব কিছু জাঁভাষ পাওয়। যাষ মাত্র। 



পঞ্চভ্রিং ৭ পরিচ্ছেদ 

গান গীর 

হিন্্ব ও মুসলিশেব মধ্যে সমনৃষ সাধনের জন্য উভয় তবফেব প্রচেষ্টাৰ 
“প্রতিক্রিযায় দ্বাভাবিকভাবে মধ্যস্থত| করাব সহাষক হিসাবে মধাযুগে কিছু 

কাল্পনিক মিশ্রদেবতাৰ আবির্ভাব প্রষোজন হয়েছিল। তেমনি একজন 
কাল্পনিক মিশ্র পীর হলেন পাগল পীর । পাগল অর্থে বিকৃত মস্তিষ্ক নয়, 

“পগল এখানে আত্মভোল। শিব এই অর্থে ব্যবহৃত এবং পীব অর্থে ইসলাম 
প্রচারক শাস্তিব দূত স্ববপ সুফী ফকিব। দিগন্বব শিব ও সংসাব ত্যাগা 
দরবেশ বুঝি মিলিত হযে হযেছেন পাঁগল পীব। এ যেন পীর ও নাবাষণের 

একাত্মদপ। ফকিব-বেশী ধর্মঠ[কুব যেমন পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাবের 
শেষভাগে ধীরে ধীবে সত্যপাবে মিশে গেছেন- -সংসাব-ত্যাগী শশানব[সী 

মহাদেব তেমনি ধীবে ধীরে ফকিবৰপে পাগল পাঁবে মিশে গ্রেছেন। পীবৰ 
বড়রখ। গাজীর ক।হিনাতে বিবৃত হই ধর্ষের বিবে।ধের মতন পাগল পারেব কে!ন 

পবিবোধ-কাহিনী নেই । 
পে 

কয়েকট অঞ্চলে পাগল পীরের দরগাহ দেখ! যাষ। তাব প্রভাবও 

কমনয। কোথাও তিনি পাগল পীর, কোথাও ব। পাগল। পীব, 

কোথাও ব। পাগল বাব! নামে অভিহিত। আবার কোথাও তিনি পগল। 

শাজী নামে পবিচিত। বারাসত মহকুমাব ঝালগাছি গ্রামে পাগল গ্াজীব 

নামে থান আছে। প্রতি বংসব জানুযারী মাসে সেখানে ওরস হয এবং 

একদিনে মেল। বসে। বসিবহাট মহকুমার বেনিধাবৌ গ্রামেব পাগল 

-পঁঁবেব দরগ্নাহটি উল্লেখযোগ্য । দবগাহটি ইক নিগ্রিত। বর্তমান (১৯৬৮ 

খবঃ ) সেবাযেতেব নাম বাবিতুল্লাহ্হ ফকিব প্রমুখ । লক্ষ্য করবাব বিষয় 

যে পীংবেব দরগাহেব সমস্ত সেবার়েতই ফকিব বেশধাবী ব] উপাধিধাবী 

€কেহ কেহ শাহৃজী উপাধিতেও ভূষিত। সেবাখেতগণ পাগল পরের দবগাছে 

প্রতি সন্ধণঠাষ নিষমিতভাবে ধুপ-বাতি প্রদান করেন। এ খেন লৌকিক 

আচারে তুলসী তলাষ নিত্য সন্ধ্াাষ প্রদীপ দেওয়!। দরগাহ-গৃহেব মধ্যে 



পাগল পীব ৩৮৭ 

'বেঝেতে সামান্ত উচু মাটিব পি“ভিতে একপাশে সোলাব টোপব। অনুপ 
টোপৰ বিবাহের সমষ ববকৃক মন্তক গৃহীত হয়। পি*ডিব চারকোণে 
চারট ত্রিশুল প্রোথিত রষেছে। পি*ডিটব দৈর্ঘ্য প্রাফ ছুই হাত এবং প্রস্থ 
এক হাত। ভ্রিপুল চাব'ট লৌহ নিগিত। এ ত্রিশুল দেবাদিদেব মহাঁদেব- 
ব,বষত কষ্টিত ত্রিগৃঙ্গ । চিশ্রধানি এন ধে কোন এক দেব ব| বেবীমৃক্তি উক্ত 

পি'ডিব উপব বসালে ত। হিন্দুব পৃঙ্গ। বেদীতে পবিণত হতে পারে! পাগল 
পীবেব আবির্ভাব কিরূপে হল এ সম্পর্কে একট লেককথ। এতদ্ অঞ্চলে 

প্রচাবিত আছে। লোককথাটি এইরূপ, 

মহম্মদ একব্বর আলি বাস কবতেন বাঘবডির| থানার অন্তর্গত সরফর[জপুব 

গ্রামে। তার কেন এক পূর্ব-পুকষ এক বাস্রে ্বপ্রাদেশ পান। কেধেন 
বল্ছেন,__আমি বেনিধাবৌ গ্রামে আছি। আধি মহাদেব, আমি তারকনাথ, 
আমি ভোলানাথ। তুমি অবিলম্বে বেনিপ্নাবো গ্রামে এসে আমার সেবার 
আযোজন কব। 

্বপ্লাদেশ পেয়ে সেই ব্যক্তি চলে এলেন বেনিধাবৌ গ্রামে এবং একট ধ্থান 
কষ্মন। করে মহাদেবের আসন স্ব পিশ্ডি নির্মান কবেন এবং চারটি ত্রিশূল 
চার কে:নে বসিধে সেবার আয়োজন করেন। তিনি তে! মুপলিম *_-কিভাবে 

তিনি মৃত্তি কল্পনায় পূজা কর্বেন। তাই সেখানে মুসলিম আদর্শে কোন 
মু্তি স্থাপন! কবলেন ন।। সেইদিন থেকে সেখানে ধৃপবাতি দেওয়া! শুক 
হল। পবে ভক্তগণ হাজত, মানত ও শিবনি দেওয়া প্রচলন করেন। 

পাগল পীবেব থানে দুধ, ফল, বাতাস, পষসা, অন্যান্য মিইদ্রব্যও ভক্তগণ 

কর্তৃক প্রদত্ত হয। বহু বমণী সন্তান কামনায় দবগাহে ইট বধেন। ইন্সিত 

ফল লাভ হলে তাব। ইট ধুলে দেন,--অনেকে যথেষ্ঠ মিহ্টান্ন বিতবণ কবেন,-_- 
এমন কি সন্তান ওজনে মিষদ্রব্যা্দি সমবেত লে।কের মধ্যে বিতরণ করে দেবাব 

ব্যবস্থ৷ কবেন। প্রতি বছৰ ফান্তন মাসে প|গঞ্স পীবেব বিশেষ পুঙ্গ| অনুষ্ঠান 

হয। দেসময অট-দশ দিনেব বিবাট মেল। বসে। দেখানে হাজাব 

হাজাব হিন্তৃ-মুসলিন নব-নবীব সনাবেশ হয । স্থান'ষ লোকে এই মেলাকে 

বলেন 'পালেব মেল।ঃ | 

প।য়ল পীবেব দবগাহেব প্রতি্াত] মহক্সদ একব্বব আলি একধানি 
“আঁশাবাঁডি” ব্যবহাৰ কবতেন। সেই আশাবাড়ি নাকি অলৌকিক শক্তি 



ঘত৮৮ বাংল। পীর-সাহিভ্যের কথা 

সম্পন্ন ছিল। তিনি আশাবাডির সাহায্যে ভূতে পাওয়| বোগীকে মিবাময 
করতেন। কোন স্থান থেকে বোগী দেখার জন্য 'ডাক' এলে তিনি আশাবাডি 

হাতে নিয়ে বুঝতে পারতেন ষে সেই স্থানে যাওয়া উচিত কিন'। আঁশাবাঁডি 

হাতে নিয়ে তিনি নির ছেগে পথ চলতেন। 

পূর্বে দরগাহে মেল। উপলক্ষ্যে গান বাজনা হত। ভিন্ন মতাবলম্বী 

মুসলিমগরণেব আপত্তিতে দরগাহস্থানে আব মেলা বসে না। অনভিদৃবে 
আবো একটি 'থান, স্থাপিত হয়েছে ; সেখানে বেশ কয়েক বছব ধবে 
ফান্তুনের সংক্রান্তি থেকে মেলা বসে । সর্বশেষ স্থাপিত পাগল পীবের «থান 

অর্থাং মন্দিবটি তৃতীয় “থান” । প্রথম দরগাহেব ধ্বংসাবশেষ-মাত্র অবশিষ্ট 

জাছে। দ্বিতীয় দবগাহটি ইস্টক-নিঠিত হওয়ার মূলে চলিত লোৌক-কথাটি 
এইরাপ 

পানিতর গ্রাষেব জনৈক ব্যক্তি একবাব বক্ষাকাশ রেগে আক্রান্ত হন। 

তিনি চিকিংসার ক্রটি করেন নি-তীর আধিক স্বাছলত! ছিল। ডাক্তাব, 

কবিরাজ, হেকিম কেউ যখন কোনবূপ উপায় দর্শাতে পাঁবলেন না, তখন তিনি 

হতাশায় ভেঙে পডলেন। জীবনের আশ৷ তিনি একগ্রকাৰ ত্যাগই কর্জেন। 

এমত'অবস্থাধ জনৈক ব্যক্তি তাকে পাগল পীরের থানে গিয়ে পবেব 

শরণাপন্ন হতে বললেন! তিনি শেষ আশ! নিয়ে পাগল পীবেব থানে এলেন 

এবং সেবাষেতেব কথায় থানেব মাটি এবং সেবাষেত-প্রদ্ত তেল ব্যবহাৰ 

কর্তে লাগলেন। অল্পদিন *্যে তিনি আবো।গ্যলাভ কবলেন। 

উদ্ত ব্যক্তি আবোগ্য লাভ কৰে ভক্তি-অবনত হথে কীচ! মাটিব দবগাহটি 

পাকা কবতে মনস্থ কবেন এবং কিছুকাঁলের মধ্যে এ দবগাহটি পাকা গৃহে 

পরিণত হয় । 

্বাছাগ্রামে প্রতিঠিত মন্দিবে পাগল পীব পাগল ঠারুব নামে পবিচিতি 

লাভ কবেছেন। গাগল ঠাবুরেব মন্দিবেব পরিচালকবপে শ্রীদত্তোষরুমীৰ 

ঘোষ মহাঁশয় ১৪1 ৯। ১৯৭৫ তাবিখে যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা! 

এইবগ-- 

ভাঁর। বিশ বছৰ ধবে গাঁছা মৌজার ১৪৬৬ দাগ নম্বব জচিতে স্থাপিত পাগল 

ঠীকুরের' উৎসবের পবিচালনাব ভাব বহন কৰছেন। এই উপলক্ষ্যে গুতি 

ফীন্তুন মাসের শেষে সংক্রান্তি থেকে সাঁতই চৈত্র পর্যন্ত এখানে মেলা বসে । 



পাগল পীব ৩৮১৯ 

€সেবাষেত শ্রীকালিপদ ঘোষ (ফকিব) ; বয়স আনুমানিক বাট বংসর। পৃ! 
হিন্দ্মতে পাগল ঠাকুবের মন্দিরে পুজা হয় । এখানে পৃজাব সমর বাজনা 

বাজে, বেলপাত।, ফুল-বাত।সাদি অর্ধ্য হিসাবে প্রদত্ত হয়। অনেকে ফল, 

বাতাসাদি যাঁনত হিসাবে দিয়ে থাকেন। বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছাভাঁও প্রতি 
শনিবার ও মগলবাবে এখানে পৃজ। অনুষ্ঠান হয়ে থাকে 

মুসলিমেব শরীয়তী মতে বাধ) হওয়াষ বরদাকান্ত ঘোষেব উদ্যোগে 
উক্ত নতুন স্থান তৈবী করা হয় এবং পাগল পীরের দরগাহ্টি পাগল ঠাকুরের 
অন্দিব নামে অভিহিত হয । উক্ত মন্দিবে শিবলিঙ্গ প্রতিষিত রয়েছে। 



বটভ্রিংশ প্তিচ্ছেদ 

বনবিবি 

মুনশী মোহম্মদ খাঁতেব সাহেব তাৰ বোন বিবি জহবা নামক গ্রন্থে 
লিখেছেন, বেবাহিম (ইব্রাহিম) নামে জনৈক ফকিব মক্কা শহুবে বাঁস 
করতেন। তাঁব ওবসে গোলাল বিবিব গর্ভে এক বনে বনবিবি এবং শ] 
জঙ্গলির জন্ম হয। বনবিবি ও শাঁজঙ্গলি বষঃপ্রাপ্ত হযে মদিন! শবীফে 
এলেন এবং সেখানে হাঁসেনের আওলাদেব কাছে মবিদ হযে যাত্রা কবলেন 
হিন্দুস্তান অভিমুখে! 

বোনবিবি ও শা জঙ্গলি আগে বেহেস্তে ছিলেন। আল্লাব হুরুমে তাঁদেবকে 

বেবাহিমের ঘবে জন্ম নিতে হয় । কা'বণ, আঠাঁবে। ভাটিতে তাদেব জ্হুবা হবে। 

আরব থেকে বওন। হয়ে গুথমে তাব1! এলেন বঙ্গেব দক্ষিণ অঞ্চলে, _ভাঙ্গড 

প'বেব নিকট । 

কহেন ভাঙ্গড শাহ! শুন দিষ| মন। 

এই তে। ভাটিব দেশ আইলে এখন ॥ "ইত্যাদি 

মোহম্মদ মুনশী সাহেবও বনবিবিব পবিচয দিতে গিয়ে ভাব বনবিবি 

জঙুবা নামক গ্রন্থে অনুপ বক্তব্য বেখেছেন। 

তাদেব *ত অনুযাধী বনবিবিকে এঁতিহাসিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ কবতে 

হয়। তবে তাদেব বক্তব্যেব সমর্থনে কোন এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়! 

যায় না। অধিকাংশ গবেষকের বক্তব্য এই যে বনবিৰি মুলতঃ হিন্দু দেবী 

বনদেবীৰ মুসলিম সংস্কবণ। বনবিবি হিন্-মুসলমান ধর্মচিভতাব সমদ্থিত 

অরণ্যদেবী। আদিম যুগে হিংস্র জীব-জন্তব ভষে কে ন। ভীত ছিল। তখন 

মানুষ আধুনাকালেব €ুহবণ আবিষ্কাৰ কবে নি। এ সব হিংন্র রা 

হাত থেকে বক্ষ। পাওয়ার জন্য কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পুজা পরবপ্তি না ৰ 

স্বাভাবিক । বনবিবি বনেব জীব-জন্তব এমনই এক ডি নি 

সৃতবাং বনবিবি এক কাক্সনিক পীব/নী হিসাবে গরহীতব্য। বনবিবি যি 



সপ 

বনবিবি ৩৯১ 

হিন্দুব বনদেবীব মুসলমানী সংস্কবণ বলে কথিত, তথাপি অধুনা বনবিবি 
কেবল ম্বুসলিমেব নন, তিনি হিন্দু-স্বমলিম সকলেব। 

বনবিবিব প্রভাব প্রধানতঃ সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গেব সুন্দরবনাঁঞ্চলে ব্যাপ্ত । 

সুন্দববনে ষরাই প্রবেশ কবেন তীবাই হিংস্র জীবজন্তব কবল থেকে মৃক্ত 
থাকাৰ প্রার্থন কবেন বনবিবিব নিকট,--বনবিবিব থানে পুঁজ! অর্পণ কবেন 

কিংবা মানত কবে বনে প্রবেশ কবেন কিংবা! গুত্যাবর্ভন কালে নিদ্িউ 

থানে' পৃজ1 অর্পণ কবেন। এই সব লোক ফা! সুন্দরবনে গুবেশকাবী 
প্রধানতঃ তীাবা কাঠ সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকাবী (হোলে), শিকাবী 
প্রভৃতি 

সাধাবণেব ধাবণ! বনবিবি দয়াশীল।। এক শ্রেণীব ফকির দেখ 
যায় “বা মন্ত্রের সাহায্যে বাঘকে নাকি বশীভূত কবতে পারেন! «ই 
ফকিবগণ ওঝা বলেও কথিত। বাঘকে বশীভূত করাকে বাঘবদ্ধন বল! হয় । 

বনবিবিব হ'বকম মৃত্তি দেখ' যা । মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বনবিবি হন 
কিশোবী মুসলিম বালিকাব ন্যাষ-__ মাথায় লত.পাতা জাক। টুপস,-মাথায় 

চুলেব বিনুনী, টিকৃলী,__গলাষ নানারকম হার, বনফ্ুলেব মাল1,_পবনে পির:ন 
বা ঘাঘ্ব| পাজামা, পায়ে ভৃতা-মোজা__গাঁষে পাতৃল1 ওডন1। কোন স্থানে 
তীব হাতে আশাদণ্ড এবং ঝাণ্ড। তাৰ বাহন মৃবগী বা বাঘ। ভাব কোলে 
বালক মৃত্তি। অনেকেব ধাবণা সেটি দক্ষিণ রাষ, মতা স্তবে বনবিবি পাঁচাল'তে 
বর্ণিত দুখে নামক কাঁঠুবিয। বালক । বনবিবিব জবগায সবসলিম ফকিবগণ 
শিরনী হাজত, মানত প্রদানে কর্তৃত্ব কবেন। সেখানে ম্ববগ্ী জবাই হয়, মন্ত্র 
পঠি হয না । কেহ ব! কোব।ণেব দু'একটি বষেত মনে মনে আবৃত্তি করেন৷ 

হিন্দৃ-গধান অঞ্চলে বনবিবির গলাষ হার, বনফুলেব মাল1,-মাথায় মুবুট,_ 

সর্ব অঙ্গে নানাৰপ অলঙ্কার,_হাঁতে আশাদণ্ড থাকে না-কোলে একটি- 
শিশু, বাঘেব উপব উপবিষ্ট 1৩৮ 

বর্ণ ব্রাক্মণ বনবিবিব পৌবহিত্য কবেন না, কবেন অনুন্নত সমাভেব 
হিন্দুবা। পৃজা! আচাবে লৌকাষত বিধান অনুসৃত হয। পুরোহিতগণ' 

বনবিবিকে বনচণ্তী জ্ঞানে নিবামিষ নৈবেদ্য দিষে পুজা কবেন,_বলি এদভ 
হয় না। বনবিবি ষে আদিতে বনদেবী ছিলেন তা তী!ব মুক্তি ভীলভ,বে 



2৯২ বাংল! প ব-সাহিত্যেব কথ। 

নিরীক্ষণ করলে বে।ঝ| যাষ। এখনও অ।কৃতি ও বেশতৃষাঁষ অবপ্য-বনবিবির 
,বৈশিক্ট্য লে।প পায়নি ।৩৮ 

বনবিবির নামে শিবনী দিব।ব প্রচলন কোন কে।ন স্থানে দেখ। যাৰ না, হ! 

অধিকাংশ প;বেব দবগাঁহে দিতে দেখ। যাষ। তাৰ নামে হাজত দিতে 

অধিকাংশ স্থানে মে।বগ জবাই হয ন!, বনে বনবিবির নামে ছেডে দেওয়! 

হব । একে বল! হয দহাজত-খয়বাত' | এ সব মে|বগ বা মুবগীকে বনবিবিব 

,€খারগ-মুবর্গী বলে । অন্যে সে মুবগী পালনেব জন্যে নিষে যায । মুবর্গী বনে 

,€ছড়ে দেওযাব ম।নসিকত,কে অনেকে শৌদ্ধ ধর্ম!দর্ণ প্রভাবিত বলে মনে 

করেন। আবার অনেকে মনে কবেন যে ম। বনবিবি ব| বিবিম| অত্যন্ত 

দরাবতী! ত!ব ভক্ত বন্ু-সন্তানকে হত্যা ন। কবাব সন্তান-বৎসল মানসিকত। 

“থেকে এই প্রথাব উদ্ভব । 

বনবিবিব থান সাধাবণতঃ নদ-নদী খাল-বিলেব তীবে, গ্রাম পার্থ 

"মাঠের ধাবে বট, অশ্বথ ব! অন্য যে কোন বৃক্ষেব তলাষ অবস্থিত। থানে ম]টিব 

প্টপিব উপব মৃত্তি স্থাপিত হয । সেখানে সাধাবণ ঘট ব, চিত্রিত ঘট থাকে 

অনেক স্থানে বনবিবিব স্থান প!বোত্তব থাকে । অধিকাংশহ্থলে নেই থান 

সরক।রী বেকর্ডভুক্ত ন। থাকলেও ন্যুনপক্ষে এককাঠ| জমি ছাড থাকে। 

.দবগ্বাহ থান" উদ্মক্ত স্থানেই থাকে । তবে থানেব সম্মুখভাগ প্রাচীব দিষাও 

আবৃত থাকে ন। লে(কের বিশ্বাস যে তাব থানে গ্রভীব বাত্রে বাঁধ 

নিঃশব্দে সালাম জানাতে আসে ,_-দেবীও গ্রাম প্রদক্ষিণ কৰে এ থানে' 

একবার আসেন এবং ভক্ত পশুকুলের প্রণতি নিয়ে যান। বসিবহাট 

মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত ভূকুগু! নামক স্থানে বনবিবিব নামাক্কিত 

.এবং কাব্য-খ্যাত এইবপ একটি 'থান' আছে। থানট ইছামতী নদীৰ পূর্বতীবে 

ন্অবস্থিত। সেখানেই নাকি বনবিবিব আপনার আঁসন। কাব্যে আছে, 

বহু দেখে বনবিবি বওয়ান! হইল, 
ভূবকুগু!য অপনার আসনে বসিল। 

বনবিবির নামে কয়েকখানি মুদ্রিত পাঁচালী কাব্য, কষেকখানি অগুষ্রিত 
ননাটক আছে। মুদ্রিত কাব্যগুলি লিখেছেন বয়নদ্দিন, মুন্শী শেহান্মদ 

স্থাঁতের ও মোহাল্মদ মুন্শী সাহেব । উহাদের বচনায় তেমন মৌলিক পার্থক্য 
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দ্বউ হয না। কাব্যেব নাম বোঁনবিবি জন্ুব ন!মা। এতে দুটি কাহিনী 

আছে। একট নাবায়ণীব জঙ্গ (জঙ্গ অর্থে যুদ্ধ) এবং অপরটি ধোন|-ছুখের 

-পাল।। যোহান্মদ মুন্শী সাহেব প্রণীত পচালীব বিববণ এইবপ +-- 

কবি আত্মপবিচষ দিয়ে লিখেছেন-_ 

কহে মোহাম্মদ মুন্শী জোন।বে সবাষ, 
ভূবস্থুট কানপুবে বসতি আমাব। 
শেক দাবাজতুল্প] জান আমার ওষালেদ, 
আল্ল'তাল! পৃর| করে দেলের মকছেদ । 

এই কাব্যে মধ্যে অন্য অংশে অন্য কবিব ভণিত। পাঁওষ যায় 1! যথাঃ 

বনবিবি ও সা জঙ্গলি মদিন। থেকে বনে আসাব কাহিনী-অংশেব শেষে 

আসছে, 

বোনবিবি সেথা হইতে বিদায় হইল, 
অধম ছাদেক মুনশী পষারে বচিল 

আব.ব, নারাষণী বনবিবির ভাবেদাবী কববার বয়ানে আছে £-- 

শোন এবে ধোন। মৌলে কাহিনী ছৃঃখেব। 
কহে শোন আছিবদ্ধিন জোনাবে সবার, 

চব্বিশ পবগণ! বিচে বসতি যাহাব । 

এ থেকে অনুমান কর! ধায় ষে কাব্যখানিতে বিভিন্ন কবিব হস্তাবপলেপ 

আছে। তবে মুনশী মোহাম্মদ খাঁতেব প্রণীত কাব্যে এপ ভিন্ন কবিব 

হস্তাবলেপ আছে বলে কোন ভণিত। নেই। ধৌহন্মিদ খাঁতেব আপনার 
-্পবিচয়ে দিষে“বলেছেন-_ 

মোহাম্মদ খাতেব কহে আছি কৰি সাব, 

হাবড! জেলার বিচে বসতি যাহাঁব। 

বালিক্ন। গোবিন্দপুবে কদিমি মোকাম, 
ঘোহাম্মদ 0ছামুদ্দিন বাবাজীব নাম। 

"তিনি কেন এই কাব্য লিখলেন তাব ব্যাখ্যাষ লিখেছেন; _ 
লিখিতে' কাহিনী কেচ্ছ। নাহিক আছিল ইচ্ছ। 



০ ংল। পীঁর-সাহিত্যের কথা 

কি করিব জেদ কবে সবে ॥ 

পূর্বদেশ বাদাবন সেথা হৈতে লোকজন 
আইসে যাব! কেতাব লইতে । 

হ|মেসা খাষেস ব।খে জেদ কোরে কহে মোকে 
এই পুথি বচনা করিতে ॥ 

কহে সকলেতে ইহ। বোনবিবিব কেচ্ছ! যাহ! 

বিবচিযা ছপ ধদি ভ/ই। 

সে হইলে দেশে পুথি মোবা অনায়াসে 
সকলেতে ঘবে বসে পাই | 

শুনিয়া এবছ।ই কথ। দেলেতে প|ইয়। ব্যথ। 

ভেবে গুনে আখেবে তখন। 

বোনবিবি কেচ্ছা য1হ। আওয়াল আঁখেবে তাহা 

একে একে কৈনু বিবচণ ॥ 

মোহম্মদ মুনশী সাহেব একপ কোন কৈফিয়ং দেন নি। কাব্যখানি 
উনবিংশ শতাব্দী শেষ দশকে লিখিত । কবি লিখেছেন £- 

“তেবশো পাঁচ সাল বারই ফান্তুনে 

কলমে বিদায় কবিল!ম ভেবে গুণে এ 

মোহম্মদ সুনশী সাহেব বিবচিত বনবিবি জছ্রানামা কাব্যের কাহিনীব 
সংক্ষিপ্ত বপ 2 

মক্কা সহবে আল্ল।ব এক ফকির ছিলেন,__নাম তাঁর বহিম। তাঁর পত্থীব 
নাম ফ্ুুলবিবি। তীর। নিঃসস্তান। সন্তানের জন্ত তাবা আল্লার দবগার 

এবং পরে বসুলেব গে।রে প্রার্থনা জানালেন। রসুল বেহেস্তে গিয়ে 
জিববিলকে জিজ্ঞাস! কবৃলেন,-_ 

লাডক। নাহি হয় বেরাহিম ফকিরের 

এ কাবণে আইনু আমি নজদিকে তোমার । 

হবে কি না হবে দেখে আইস একবাঁবৰ- 

জিবরিল তখন খোদাব আবশেব নীচেব কেতাঁব দেখে এসে বসুলকে 

জানালেন। বস্ুল তা জেনে তখনই ফিরে এসে তাদেরকে বললেন ষে 
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ফুলবিবির পেটে ছেলে হবে না । দ্বিতীষ বিবাহ কৰ্লে তাঁব গর্ভে বেটা ও 

বেটি হবে। ফুলবিবি দুঃখে কাতর হলেন। ফকির দ্বিতীয় বিবাহ কর্তে 

চানা কপাল মন্দ বুঝে ক্কুলবিবি একটি ইচ্ছা পুবণের সর্ভে সে বিবাহে 

অনুমতি দিলেন। 

-বেবাহিম ফকিব এবাঁব শাহা জলিলেব চৌদ্দ বব বয়সের কন্যা! গুলল 

বিবিকে বিবাহ কবে নিষে এলেন। 

বে।নবিবি জঙ্গলি বেহোস্তে 'অআ1ছিল, 

তাহাদিগে আল্লা তাল! হুকুম কবিল।" 

পষদ। হও গিষা গুলাল বিবিব সেকমে, 

বনবিবি ও সা জঙ্গলি বাজী হলেন,--'খোদাই মদদ মোব! চাহি হব বাঁতে।* 

গুলালবিবিব গর্ভ হল। দিনে দিনে দশ মাঁস পুর্ণ হয়ে এল । ফ্কুলবিবি 
এবার ফকিরকে তব সর্ত পৃরণের জন্য গুলালবিবিকে বনবাস দিতে বল্লেন । 

ফকিব শিবে কবাথাত কবে বল্লেন,_- 

কেমনে এ হালে তাকে বনবাঁস দিব । 

খোদার হুম্তুরে কোন মুখ দেখাইব ॥*"** 
মীফ কব বিবি জব কিছু চাহ তুমি ) 

ফকলবিবি বাজী হলেন নাঁ। অগত্যা ফকিব এক ফন্দি স্থির করলেন । 

তিনি গুলালবিবিকে বল্লেন যে,__-আমাৰ এমন কেহ নাই যে খালাসেব দিন 

তোমাব দুঃখেব কেউ শবিক হয় । “ফ্ুলবিবি তেবা পবে আছে ত বেজাব।” 
এখন উচিত কাঁজ এই যে,_তেবা মা বাপেব ঘবে দিই পৌঁছাইযা । 

গুলালবিবি বাজী হলেন। কিছুদৃৰ গিয়ে বেবাহিম বনেব পথ ধরজেন। 
গুলালবিবি জিজ্ঞাসা কবলেন,--বাস্ত| ভুলে এ তুমি এলে কোথায় ? 
বেবাহিম বল্লেন; 

স।দীর আগতে ছিল মান্নাত আমাব, 
কবিল! আমাব যবে হবে বাবদাব, 

জিষাবতে যাব হজবত আলীব বওজায় 
নজদিগে পৌছিলে হবে মান্নত আদাষ। 

কিছুদুব গিয়ে ক্লান্ত গুলাল শুষে পডলেন এক গাছতলায় । ম্বদুমন্দ- 



৩১৬ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

হাওয়ায় তিনি ঘুমিষে পলে বেরাহিম তিন বাব ডাকলেন বিবিকে | ঘুমন্ত 
বিবি.উত্তর ন। দেওয়ায় বেবহিম 

কহে আল্ল! নাঁহি এতে অজাব ছওয়াব, 

তিনবাব ডাকিলাম ন। দিল জওয়াব । 

এটাই বেবাহিমেব একট। স্বযোগ । তিনি গুলালবিবিকে সেখানে ফেলে 
ঘবে ফিরে এলেন। 

গুলাঁলি বিবি ঘুম ভেঙে দেখেন বেবাহিম নেই। তিনি কেঁদে উঠ্লেন। 

বললেন,_- 

বুঝিনু এ ছুনিয়াতে কেহ কাব নয়, 

আল। ছেওষা! আর কেহ নাই দয়াময় । 

তিনি হাত তুলে কাদতে কাদতে আল্লাব দবগ|ষ ধোনাজাত করলেন এবং 

বেহ্শ হয়ে পড়লেন। তখন আল্লার হুকুমে চার জন ছর এসে তাকে সাত্ুন! 

দিলেন,__ আল্লার ফক্রল হবে তে।মার উপব। 

যথাঁসমষে তিনি এক ছেলে এক মেয়ে প্রসব কবলেন। দুঃখ তুলে তিনি 
বেটা-বেটি কোলে নিলেন। ছুটি শিশুকে পালন কব। কঠিন ভেবে তিনি 

বে্টকে হায়াতেব উপর ভবসায় বনে ফেলে বেটাকে কোলে নিয়ে অত্র 

গেলেন। বনের এক হুরিণা সেই বেটিকে পালন করতে লাগল | 

বেটার নাম সা! অঙ্গুলি ও বেটিব নাম বনবিবি। তারা দিনে দিনে বড 

হতে লাগণ.। সাত বছৰ পর,_স্ৃকুষ কবিল দোহে খালেক কিববিয়া। 

বাঁদাঁবনে যাও দোহে ভাটার সহরে। 

ফুলবিবি ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেল। বেবাহিম এবাব চল্লেন গুলালরিবির 

সন্ধানে। জন্গলেব ভিতর তাদের সাক্ষাত হল বেরাহিম তাকে ঘবে,ফিবতে 

*মনুরোধ করলেন ! 

বিবি বলে চাতুরি করিতে কেন আইলে । 

আমি খুব জানি যাহা আছে তের] দেলে ॥ 

লই্লা আল্লাব নাম জঙ্গলে রহিব। 

জেল্োদী থকিতে নাহি আলাপ্ কবিব ॥ 



বনবিবি সিকি 

ধিবি শেষে ঘবে ফিবতে বাজী হলেন। পথে দেখা বনবিবির সাথে । 

বনবিবি এবাব,_ সা জঙ্গলিকে ঠেকে বলে কোথা যাও ভাই । 

মাঁ-বাপেব সাথে যাওয়া আবশ্যক নাই ॥ * 

আঠাবে। ভাটিতে যেতে হবে আমাদেব । 

খোদাব হুকুম এয়ছা আম।দেব পৰে ॥ 

আম্ণদেব জহুর জাহেব সেথা হবে ।"-* 

সা জঙ্গলি তখনই ধনবিবিব আহ্বানে সাডা দিষে মাঁতাৰ কোল থেকে 

নামলেন। বনবিবি, মাতা ও পিতাকে সাত্বন। দিষে বিদায় নিলেন। 

বেবাহিষ ও গুলালবিবি দুঃখিত মনে ফিবে এলেন । 

বনবিবি ও সা জঙ্গলি প্রথমে এলেন মদিনাতে । নবীর এক আওলাদেব 

নিকট মৃবিদ (শিষ্) হলেন। পবে তীাবা ফাতেমাব বওজাষ গিষে জির়াবত 
কবলেন। তাবা প্রার্থনা কবলেন নবীব বওজায় গিষে ৷ 

তাহা বাদে বোনবিবি ভাই-বহিনেতে । 

খেলাফত চাহিতে লাগিল নবী হইতে ॥ 

গায়েব থাকিষা খেলক1 টুপি দোহে দিল । 

চুমিয়া সে এনায়েত হাতে তুলে লিল ॥ 

মদিন! শহব ত্যাগ কবে কতদিন পব ভাব] হিন্দস্থানে এলেন! গঙ্গা পার- 
হয়ে এসে সাক্ষাত পেলেন ভাঙগড-সাহাব। ভাঙ্গভ সাহা তাদেব পবিচষ পেয়ে 
বল্লেন,_ এই ত ভাটিব দেশ আইলে এখন ॥ 

নাচতে দক্ষিণ! বাষ ঈশ্বব ভাটিব। 
এ সব জঙ্গল জান তাহাৰ জায়গীব 1... 
চান্দখালি বায়-মজল শিবদাহ আর । 
প্রথমে এসব ঠঁশই কব এক্িষাব ॥ 
তা বাদে জুডিতে গ্রিয়া আসন করিবে । 
সেথা হইতে খববদার আগে না বাঁডিবে ॥ 

সা জঙ্গলিকে নিষে বনবিবি বাদা-বন দখল কবতে চললেন। প্রথমে 
জুডিতে পৌছে ভাবা নামাজে বসলেন। আজানের সে আওয়াজ শুনে দি রায় বীর সনাতনকে ডেকে বল্লেন, রী 



৩৯৮ বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথা 

কিসেব আওয়াজ এয়ছ। বাদল গবজে যেয়ছ। 
জেনে আইস গিয়! বাদা-বনে | 

বডখান বন্ধু আইলে ইাকে নাহি কোন কালে 
আসিয়াছে দোসব৷ যে আব। 

ভাগাইয1 দেহ তকে কোথা হইতে এসে ইহাকে 
নাহি জানে সীমান। আমাৰ ॥ 

বায়ের হুকুম নিয়ে সনাতন বনে গিষে দেখে যে দুজনে নামাজেব 
অ।সনে বসে আছেন। তাদের শিবে টুপী গাষে জুবব। । তাবা সামনে এক 
বাগ পুঁতে তছবি জপছেন। ভষ পেষে সনাতন ফিবে এসে রায়কে 
বললে» 

এক মার্দ এক বিবি কি সব দোছব] ছবি, 
রূপে বন হয়েছে উজাল!। 

বদনে মলেছে থাক, বন্ধ কবে ছুই অশখ, 
তছবি হাতে বলে আল্লা আল। ॥ 

এ কথা শুনে দক্ষিণ বায ক্রোধাম্থিত হযে সদলে সঙ্জিত হলেন ধবনকে 

ভাগ্গিষে দিতে । এমন সময় তাব মাত|। নারায়ণী এসে বল্লেন যে, 

আওবাতেব সাথে যুদ্ধে পবাজিত হলে তাব অধ্যাতি হবে । অতএব নাবায়ণী 

নিজে যাবেন যুদ্ধে । 

নারাষণী যুদ্ধ সাজে সঙ্জিত। হলেন। তাব সাথে চল্ল ত্বৃত, প্রেত, 

ডাকিনী-যোগিনী, দেও-দানে|। বনবিবি ত| দেখতে পেষে স| জঙ্গলিকে 

জোবে আজান দিতে বল্লেন। নামাজেব আওষাজে ভুত-প্রেত পলায়ন 

করল। পলাষন কবল ডাকিনী-যোগ্িনী । নাবাষণী ভীত] হলেন। তরু 

যুদ্ধহল। তিনি নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ কবলেন তাদেব দিকে কিন্তু তাদের 

বিপদ অপসারিত হল ন|। অবশেষে নাবারণী আত্মসমর্পন কবলেন এবং 

আপনাৰ মোকামে ফিরে গেলেন 

বনবিবি এবাৰ বেকলেন জঙ্রা| করতে । একে একে সব ভাটি ভ্রমণ 

করে ভূরকুণ্ডা মোকামে এসে আস্তান! কবলেন। দক্ষিণ বাষকে বনবিবি 

দিলেন কৌদোখালি অঞ্চল । 



বনবিবি ৩৯১৯ 

আছিল যতেক সেই বনেব প্রধান। 

ব1টওযাব। কবিষা সবাবে কবে দেন ॥ 

যাব যে সবহদ্ধ লিষ। খুসিতে রহিল! 

কেহ কাবে। সীমান। ন। হবণ কবিল ॥ 

বনবিবি পাচালী কাব্যে অপব কাহিনী এইবপ ৮ 

ববিক্গহ।টি গ্রামে ছিল ধোনাই মৌলে অর্থাৎ মধু সংগ্রহকাবী। তার! দুই 
ভাই । ছেট ভাই-এর নাম নাই । ধোঁনাই-এব বাপন। মোম-মবু সংগ্রহ 
কববে, বাদায যাবে। ঘোনাইকে বল্ল সাত ডিঙ্গ। তৈবী করিষে দিতে | 

মোনাই বাধ। দিষে বল্্লে যেতাদেব ঘবে তে। অভাব নেই, তবে কেন 

বাদাবনে বাঘের মুখে প্রাণ হাবাতে যাবে। ধোনাই বল্লে,-বসিব। 

খাইলে টুটে বাজাব ভাণ্াঁব। 

নাছোডবান্দ! ধোনাই অবশেষে সেই গ্রথমেব দুখে নামক এক গবীবেব 

ছেলেকে তাদেব ছুঃখ অবস।নেব আশ্বাস দিষে, সাথী কবে নিল। দুখেব 

মাতাব অবুঝ মনকে বুঝ দিষে, অবশেষে হখেব বিবাহেব ব্যবস্থা করাব আশ্বাস 

দিঘে তবে ডিঙ্গি ভ!সালে।। তাদের ডিঙ্গি বকণহাটি, সন্তোষপুব, ধুলে প্রভৃতি 
অঞ্চস,-বাষমঙ্গল, মাত:ল। প্রভৃতি নদী এবং অ|বে! অনেক জাষগ। ছেডে 
এমে পৌছিল গডখালি নামক বাদাষ। দুখেকে পে ডিজ্গিব মধ্যে ভু*শিদ্াব 
থাকতে বলে নিজে মোম-মধু সংগ্রহে বনেব ভিতব গেল । 

খাঁড়ি থেকে দক্ষিণ বাষ দেখলেন ধেন।ই খোলে দুখেকে পৃজায নববলি 

দিষে থে।ম-মরু পেতে চাষ । বাগান্বিত হযে তিনি সশস্ত মৌচাকেব মধু 

হবণ কবলেন। মধু সংগ্রহ কবতে গিষে ধোন।ই তে! অবাকৃ। এ্চাকেব 

ভিতব নাহি মধুব ভাগুাব।” তিন দিন বনে নুবে ঘুবে হযব।ন হযে সে কাদতে 

লাগল । কিস্তিতে ফিবে খান!-পিন! ন। খেয়ে শুষে বইল। দক্ষিণ বায় 

ত।কে স্বপ্নে বল্লেন, 

ব।দ।(বনে মোয-মবু আনাবই সুজন 

নববলি পৃজ্ঞ। যদি দিতে পাব তুনি। 

মোম মধু সাত ডিঙগ। দিব হোবে জমে 

ধে।নাই দুঃখিত হল,_এ প্রন্তবে রী হল ন | দক্ষি বয় বল্লেন, 



8০০0 বাংল পীর-সাহিত্যেব কথা 

“দেখি বেট! কেমনেতে যাও দেশে ফিবে।, ধোন|ই ভয় পেল। সে বুঝল- 
দুখেব উপব রায়েব নজব। অগ্যত্যা সে বাজী হল। 

ধোনাই এবপে রায়ে স্বপনে কহিল। 

চেতনে আছিল ছুখে তামাম শুনিল | 

দুখে শুনে দুঃখিত হল,-_-মনে পডল তাব দুখিনী মাভাব কথা! নিকপাঁষ 
দুখে স্মবণ কবল বনবিবিকে । বনবিবি সে ককণ আহ্বানে আসনে থাকতে 
পারলেন না। ছুখেব নিকট এসে আপনাব পবিচষ দিষে সমস্ত বিববণ 

শুনলেন। বনবিবি এব|ব দুখেকে কে।লে নিষে,_- 

কহিতে লাগিল তুমি ফবজন্দ কাহাব ॥ 

ধোনাই তোমাকে বাষে দে যাবে যখন। 

তুমি মোবে মা বলিক্। ডাকিও তখন ॥ 

পলকেব বিচে আমি আসিষ| পৌছিব । 
দক্ষিণা বায়েব হাত হইতে ছাডাইব ॥ 

পূর্ব-সর্ত মতন ধোন।ই সাত ভিঙ্গা নিষে এল কেদোখালি নামক জাষগায । 
রাত্রে রাঁষ স্বপ্ে বল্লেন যে মধু ভাঙাব আগে যেন সে ভাব নাম নেষ এবং 

মধু নিষে যাবার আগে যেন দুখেকে দিষে যাষ। পবদিন ছুখেকে নৌকাষ 
বান্না কবে বাখাব আদেশ দিষে ধোনাই জঙ্গলে গেল। সেখানে দক্ষিণ 

রাষেব অনুচবগণেব সহায়তাষ সাঁত ডিঙ্গা মোম-মধুতে পূর্ণ হল। বাষ 

বল্লেন-_মধু সব নদীতে ফেলে দাও। মধু ফেলে দেওযা হল। (সখানকাব 
পানি হল মিঠ1 ,_সে গাঙেব নাম হল মধুখালি । এদিকে দুখে তো ভিজে 

কাঠে বান্না কবতে না পেবে ম্মরণ কবল বনবিবিকে। বনবিবিব দোলা 

বেগব আগুনে খানা তৈবী হল! সে বাঁতে সকলে খানা-পিনা খেষে শুষে 

বইল ৷ 

পবদিন ডিঙ্গা খুলবার আগে কাঠ সংগ্রহেব ওয়োজন হল। ধোনাই 

আদেশ দিল দ্বখেকে কাঠ সংগ্রহ কবতে। দুখে বল্ল,_- কেদোখালিব 

চবে আমাঁষ ফেলে ষেও না; শোকে আমার মা মাবা যাবে! 

ধোঁনাই কোন কথা শুনল না--তাকে কৌশলে সেখানেই নামিয়ে দিয়ে 

চলে গেল। 



বনবি'ব 505 পি 

নরমাংস লোভী বাষমণি খাডি থেকে দুখেকে দেখে বাঘেব আক্কৃতি- 
যবে তাব দিকে অগ্রমব হল। 

দেখিষ। ছুখেব গেল পবাণ উভিয|। 

বলে বনবিবি মাগে। লেহ উদ্ধাবিষ1 ॥ *. 

পলকেতে ভাই বহিন পৌছিল সেথায় ॥ 

দেখে দুখে পডে আছে হুস হাঁবাইষা । 

দ্ুখেকে লইল বিবি কোলে উঠাইযা ॥ -* 

সা-জঙলিকে বোনবিবি কহে গোশ্ব! ভরে । 

খাঁওযাব গকর মাংস বাক্ষস বেটাবে ॥ 

বনবিবিব আদেশে স। জঙ্গলি, চড মাবল বাঘেব মাথায । তখন দক্ষিণ' 

বাষ পলায়ন কবতে লাগলেন। স| জঙ্গলি তাকে অন্ুসবণ করলেন ৪ 

পথ্থিষধ্যে পডল আজিম দবিষা । নিজেব মহিমাঁষ বায় সে নদী পার হলেন £' 
সা-জঙ্গলি আল্লাব নাম নিষে নদীতে নামলেন। হাটু সমান হল জল! 
দক্ষিণ রায় ত| দেখে ভীত হলেন। তিনি তার হাঙ্গর-কুমীবকে আদেশ" 
করলেন সা জক্লিকে গ্রাস কবতে। প| ঝাড়! দিষে সে সব মেবে ফেলে। 

স| জঙ্গলি নদী পাব হলেন। ভষে বাষ দৌডে গেলেন গাঁজীব কাছে-- 
«এ বিপদে গাঁজি ভাই কবহু উদ্ধ/ব।” সব শুনে গাজী বল্লেন, 

বনবিবি নাম তাব ভাটিব প্রধান ॥ 

খোদার বহম আছে উপবে তাদেব। 

রায়কে অনুসবণ কবে সা-জঙ্গলি এসে হাজিব হলেন সেখানে । গ্রাজির, 
সহিত দক্ষিণ বাষেব বন্ধুত্ব দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। গাজি সকলকে সঙ্গে 

নিষে গেলেন বনবিবির নিকট । গাজিব পবিচষ পেষে বনবিবি বল্লেন,_- 

তুমি এখানেতে আছ ওলি এলাহিব। 
মানুষ ধরিষ| খাঁষ রাক্ষস বে-পিব ॥ 

বনবিবিকে সালাম জানিষে গাজী বল্লেন,_মানুষ ধরে খায় তা তো" 

আমি জানিনে। হে জননী এখন তাকে ক্ষমা কব। দক্ষিণা রায়ের 

তুমি তে৷ সই-মা। কাবণ ইনি নাবাষণীর পুত্র! দক্ষিণ। বাঁধ বনবিবির 
পদে পতিত হলেন। বনবিবির বাগ দূৰ হল। তিনি বল্লেন,--'এখন যে 

ই 



৪০২, বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথা 

তিন বেট। হইল আমার ।, গাজি, সা-জক্গলি ও ছুখে এই তিন ভাই-এর 
মিলন হল । গাজি, দুখেকে সাত জাল! ধন দিতে চাইলেন। দক্ষিণ রায় 
ভাকে আঠাবো ভাটিব মধ্য-থেকে মোম-মধু চাঁওয়! মাত্র পৌঁছে দিতে 
চাইলেন। তারপব গাজী ও বায় বিদায় হলেন। বনবিবি দ্ুখেকে কোলে 
নিয়ে 

«আঠার ভাঁটিতে সব ভ্রমণ কবিল।” 

আপন! আসনে বিবি বসিল খুসিতে । 

দুখের কপাল ফেবে বনবিবি হইতে ॥ 

এদিকে ধোনাই মৌলে সাত ভিঙ্গ। ভণ্তি মোম-মধু নিয়ে ঘবে ফিবতে 
সহবে সে খবব ছড়িয়ে পড্ূল। দ্ুখেব ম! খবৰ পেষে এসে হাজির ধোনাই-এব 
বাড়ী 2. কোথাষ আমাব দুখে কহ বে ধোনাই । 

টাদমুখ দেখে ভাব পরাণ জুভাই ॥ 

€ধানাই মাথা! নিহ করে বল্ল ৪ 

কাষ্ঠ কাটিবারে দুখে গেল জঙ্গলেতে | 
কেদোখালিব চরে খায় ধরিয়! বাঘেতে ! 

- দ্বখের মা একথা শুনে কেঁদে আকুল হল। ত]“তুরকৃণ্ডায় বনবিবি 
পারিল জানিতে ।” বনবিবি দুখেঝে বল্লেন *-- 

“যাহ বাবা ঘবে আপনাব । 

বুডী মাত। কান্দে তোব হয়ে জাবে জাব ॥ - 

দ্বখে বলে মা জননী £_- 

কি করিব দেশে গিষা কি আছে আমাব। 

- তোমা হেন দয়াবতী কেব। আছে আব ॥ 

বনবিবি বলে বেট। না কব ভাবন।। 

আমি তোৰ পিঠ পবে আছি পোস্ত পান। ॥ 

যখন ধিয়ান তুমি কবিবে আমায় । 

মৃহূর্তে যাইয়া! দেখ দিইব তোমায় ॥ 

' অনেক সাস্ন। ও সাহস দিয়ে তিনি ছুখেকে দেকো কুমীবেব পিঠে চডিয়ে 

দেশে পঠিয়ে দিলেন। 



বনবিবি ৪০৩ 

দুখে এসে পৌছুল নিজেব গ্রামে । কুমীরের পীঠ থেকে নদীব কিনাবায় উঠ্ল 
«সে এবং কাতরভাবে মা ম! করে ড।কৃতে ডাঁকৃতে ফিরে এল ঘরে । দেখল তাঁব 

মা, কান| ও কাল! অবস্থা অচেতন হযে পডে আছে। দুখে ততক্ষণ|ং স্মরণ 

-কর্ল বনবিবিকে! বনবিবি এসে বল্লেন,_ 

লইষ। আল্লার নাম চক্ষু ও কানেতে। 

হাত ফিবাইয! দেহ পাইবে দেখিতে ॥ 

শুনিতে পাইবে হুম হইবে বহাল ।***- 

একথা বলিয়। বিবি গায়েব হইল ॥ 

ছুখে ও তাৰ মাতাঁৰ আনন্দ-ককণ মিলন হল। ছেলের কাছে বনবিবির 

বয়ার কথ! শুনে-_ 

বুড়ী বলে বঁচাইল তোরে পাকজাত | 
বনবিবির লামেতে ক্ষীর করহ খয়বাত ॥ 

মাঁষেব কথ| মত দুখে গলে কুডাঁলি বেঁধে সাত গ্রামে ভিক্ষ/ করে এবং 
বনবিবিব মহিম1 প্রচাব কবে বেডাঁলেো।। গ্রাধের ছেলেদেব ডেকে এনে 

বনবিবিব নাঁমে খববাত দিল। তারপব দুখে বল্ল, ধে(নাই-এব জদ্য এত 

্বঃখ,-অতএব ভাব বিচাঁৰ চই॥ বুড়ি বল্্লে, ন।, তাব স।থে লড।ই কবে 

কাজ নেই। দুখে স্মরণ কর বডর্থ। গ/জীকে এবং প্রতি শ্রুতি মতন সাত জাড়ি 

ধন-দোঁলত চাইল ঘব-বাভী নির্নান কববাব জন্য । দুখে সে ধন অনায়াসে 

পেল। তারপব স্মরণ কবল দক্ষিণ র।য়কে এবং তাকে পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি 

পালন কবতে অনুবোধ কব্ল। দক্ষিধ বার তৎক্ষণাৎ অনুচবদেব সহায়তায় 

দুখের বাড়িতে পর্ববত-গ্রমাণ কাঠ আনিষে দিলেন। ছুখে মুর মিশ্র 

অভাবে দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে স্মবণ কবল বনবিবিকে। বনবিবিব স্বপ্নাদেশে যহ 

বায় পরদিন প্র(তে শিষে ছুখেব নিকট উপস্থিত হল ! 

যু রা ছুখের হুকুমে মাত। লিয়া। 

দরকাব মাফিক লোকজন মাঙ্গাইয়া ॥ 

ফরমাইস মোতাবেক বানাইয! দিল 

যেখানে য। আবগ্তক সকলি কবিল ॥ 



৪98 বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

এবার দুখের বাদশাই ঠাট-বাঁট হল। «খোদার মেহেরে দুখে বাদশাই 
পাইল।” বনবিবির নির্দেশে দুখে, যহু রায়কে দেওয়ান করল। 

'একদিন দুখে কাছারিতে বসে সকলকে তলব করল । সকলে এসে সালাম 
করে গেল, এল ন। কেবল ধোনাই মৌলে। দুখে সাহা পিয়়াদা পাঠিয়ে তাকে 
দরবারে আনালে! | ধোনাই এবাব ছুখেকে সালাম জানিয়ে মাথা নীহবু করল । 
দুখের পায়ে ধরে সে মাফ .চাইল। আবে! সকলের অনুরোধে দুখে তাকে- 

মাফ কবে দিল। ধোঁনাই বাঁড়ী ফিরে ভাবল-_ 

কেদোঁখালির কথা খন মনেতে পড়িবে | 

ছুখে, গোস্বা হইয়া তখনি আমাকে বোলাইবে 1... 

সাত পাঁচ ভাবে দেলে ইয়াদ হইল। 

কাতর হইয়া বনবিবিকে ডাকিল ॥ 

দনয়াবতী বনবিবি বল্লেন__ 

শোন বে-আক্কেল ধোন। কহি যে তোমায় ॥ 

দুখের হাতে প্রাণ যদি বাঁচাইতে চাহ । 

ছুখের সাথে আপনার বেটা বেহ! দেহ | 

বনবিবি সেইমত দ্বখেকেও নির্দেশ দিলেন | ধোনাই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে 
এল । দুখে তাতে সম্মত হল। 

“বেটার সাদীর বাতে আহ্লাদ বুড়ীর । 
চলিল দুখের বাড়ী তুফান খুসির ॥ '* 

গ্ররীব কাঙ্গাল খুব নেহ!ল হইল । 

বনবিবির নামে খুব খয়বাত কবিল ॥ ' 

কাতরেতে ডাকিতে লাগিল মা বলিষ! 

বনবিবি ধিষ।নেতে জানিতে পাবিষা ॥ 

শ্বেত মক্ষি হইষা দুখেব কাছেতে পৌঁছিল । 

কেন বাছ। ডাকিলে কহিতে লাগিল ॥ 
দুখে বলে মা জননী তে।মার কৃপায় । 
চৌধুবী কৰিপাঁ তুমি দিষাছ আমায় ॥ 

তোমাব কৃপায় মোর হইল কোঠাবাডী 
বিবাহ দিইলেন যোবে ধোন।যেব বাড়ী 



বনবিবি 9০ 

বহু দেখে যাহ মাত। অ।সনে আপন । 

বিপদে রাখিও পদে কৰিলে স্মরণ ॥ 

বনু দেখে বনবিবি বওয়ানা হইল । 

ভূবকুপ্তায় আপনাব আসনে বসিল ॥ 

মোহম্মদ মুনশী সাহেব বিবচিত কাব্যখানি ১০১৬২ আকৃতিবিশিষ্ট ॥ 

পৃষ্ঠ! সংখ্যা ৪৮। হামদে।-নাত, কাহিনী ও সৃচীপত্র । প্রধান্তঃ এই তিনটি 

নডাগে বিভক্ত । বাবোটি শিবোনাম! আছে। ছিপদী ও ভ্রিপদী পয়াবে 
ঝ্লচিত। প্রথম পংক্তিব শেষে ছুই দড়ি এবং দ্বিতীষ পংক্তিব শেষে তারক! 

চিহ্ন । ভণিতাব নমুনা এইকপ £-- 

খোঁদার-দবগ্রাষ ভেজে হাজার শোঁকবানা॥ 
কহে ম্বনশী মোহম্মদ ভাবিষা বব্বানা । (পৃঃ ৬) 

অথব!1, কহে হীন কবিকাব ভাবিষ] বব্বান! ॥ (পৃঃ ১৪) 

এ কাব্যেরও পৃষ্ঠাগুলি ডাইন দিক থেকে বাম দিকে সজোনে!| অর্থাং 

জাঁইন দিক থেকে পডে বাম দিকে যেতে হয । ভাষ। দক্ষিণ বঙ্গের বিশেষতঃ 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাঁব। প্রচ্ুব আববী-ফাবসী শব্দ ব্যবহৃত হযেছে। বন্থ অশুদ্ধ 
বর্ণআছে। তবে ভাষা বেশ সবল। গ্রামেব সাধারণ মানুষের বুঝবাব 

পক্ষে বটেই । 

প্রত্যক্ষভাবে বনবিবিব মাহাত্ম্য-কথ! হলেও পৰোঁক্ষভাবে আল্লাহ্ তাঁলাব 

সাহাত্ম্য-কথা বিরৃত হযেছে । কবি, কাহিনীব আবস্ভে লিখেছেন, 

দস্তবক্ষ মুনি মৈলে পুত্র বাজ্য পাইল। 
দক্ষিণ বায়েব নাম প্রকাশ পাইল ॥ 

হিন্দবুতে দিইত পৃজ| দেবত। বলিষ| | 
অত্যাচাঁব কবে খাঁষ মানুষ খবিষ! ॥ 

বাদাবনে মানুধেব দেখ! যদি পাঁষ। 

বাঘেব ছুবত হইষ। প।কডিষ। খাষ ॥ 

বাক্ষসেব জাত মানুষ খাইতে লাগিল । 

কেহ ভাব প্রতিকাৰ কবিতে নাবিল ॥ 
আদম জাতের পবে আল্প। নেখেবান। 



৪০৬ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথ: 

আলেমল গাযেব তিনি বহিম বহুমান ॥ 

বনবিবি সাজংলিকে ভেজে ছুনিষাঁতে । 

হুকুম হইল যাও আঠাবে! ভাটিতে ॥ 

আল্লাহ্ তাল! কেন বনবিৰি ও সা-জংলিকে আঠাবো ভাটিতে পাঠালেন, 

আঠারে! ভাটিতে এসে ভাবা কি কবৃলেন__এই নিয়ে কাহিনী হলেও__এ সবই 
ষে মানবীষ প্রষোঁজনে সংঘটিত হযেছে তা সুস্প$ট। অবভাবত্ব প্রতিষ্ঠাব জন্ত 
নয় বা পূজা ৪চলনেব জন্য বনবিবিকে মর্তে পাঠানে। হয নি। তবে বনবিবিব 

প্রভাব যে জনমানসে বিশেষভাবে পডেছে ত!। কবি বিকৃত ন! 

কবেই লিখেছেন | বনবিবিব দযাষ দুখে অবশ্বস্ভাবী বিপদ থেকে বেহাই 

পেয়ে 

“চাল চিনি ও দুধ এনে ক্ষীব পাকাইল ॥ 
গ্রামেব ছেলে সব আনে বোলায়]। 
বনবিবিব নাম লিষ। দিল খেলাইয়! ॥ 

ছুধ চিনি ক্ষিবেব হাজত সেই হৈতে । 

শুক হৈল, আদাষ কবেন সকলেতে ॥ 

বনবিবি কাঁবের কাহিনীর আবস্ত আরবে এবং সমাপ্তি আঠাবে। ভাটিতে ।' 

কবি যদিও নাবায়ণী জঙ্গ ও ধোন। ছুখেব পাল। বলেছেন,--অন্যাত্র শুধু তিনি 

ধোঁনা মৌলে ও দুঃখেব পাল! বলে উল্লেখ কবেছেন। বনবিবি জুহুব1 নামায় 

অন্য নামকবণও তিনি কবেছেন--«বনবিবি কেবামতি ।৮ 

বনবিবি কাব্যেব ছুট কাহিনী পৃথক হলেও উভয়েব সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষিত 

হয়েছে। দুটি কাহিনীই মিলনান্ত। ন।টকে বপ দিবাব খুবই উপযোগী, এবং 

তা হয়েছেও। গল্পেব আকর্ষণী শক্তি প্রবল । 

পাঁচালী কাব্যখানি নর, নাবী, দেবত।, দানব প্রভৃতি চরিত্র সমন্থিত। 

বনবিবিকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাহিনী গডে উঠেছে, সুতবাং কাব্যের 

নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে। কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে ভাটি, 

অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তাব নিয়ে বডর্খ। গাজীবৰ সঙ্গে দক্ষিণ বায়েব 

যে সংঘর্ষ হয়েছিল,__-বনবিবিব 'সংগে তব সংঘর্ষের কাবণও ঠিক তাই ৮ 

তবে দক্ষিণ বাঁয়কে মুসলিম বিদ্বেধীরূপেই দেখা যাঁয়। শক্তিতে পেকে 
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না! ওঠায বনবিবিব্র সহিতও তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হযেছেন। বডর্খ! 

গ্রাজীব সহিত সংঘর্ষে কবি কৃষ্ণবাম দীসেব “বাঁষমঙ্গল” কাব্যে দক্ষিণ রাষেব 

হীন পবাজক়েব চিত্র নেই। 

মুসলিমের বন্»-অভিযান সফল হযেছিল সে বিষযে সন্দেহ নেই। স্থানীয় 

অধিপতিব পবাজষ ববণ কবতে হযেছিল--এ কথাও এঁতিহাসিক সত্য। 

স্থানীষ অধিপতিদেব অন্থতম দক্ষিণ বাষেব পবাজষ হযেছিল- একথা! অসত্য 

নষ। তাঁকে পবাজয়েব গ্লানি থেকে মুক্ত কর[ব জন্ত কাল্পনিক মিশ্র দেবতাব 
আঁবিভাব প্রযোজন হযে থাকতে পাবে! কবিব কক্পনাব বাজ্যে ত| সম্ভব-_ 

কিন্ত পবাজষকে পবাভুত কবে বডর্খ গ্রাজী তথা বনবিবিব আধিপত্য বক্ষাব 
উপব কোন প্রভাব দক্ষিণ বায় বিস্তাবকবতে পারেন নি। তাঁকে পবাজয়েব 

মাধ্যমেই সহাবস্থানেব পবিস্থিতিতে আসতে হযেছিল । তবে একথাও সত্য 

যে তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ বুঝেছিলেন, নিজেদেবকে স্থায়ী কবতে 
গেলে স্থানীষদেবকে চিব-বিরোধী কবে বাখ! চলে না॥ অতএব স্থানীয় 

অধিবাসীগণেব সংস্কতিতে আঘাত যতখানি সম্ভব না কবাই উচিত এই'বপ হযত 

ধাবণ৷ করেছিলেন! 

মুনশী সাহেবেব এই কাব্যে সহিত মোহাম্মদ খাতেরের কাব্যখানিব 
কাহিনীগত মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ভাষায অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য 
আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দগুলি হুবহু ব্যবহৃত হয়েছে৷ মবনশী সাহেবেব 
কাব্যে যে একাধিক কবির হস্তক্ষেপ হযেছে ত। বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা৷ 

থেকে বোঝা যায় । যেমন £-- ্ 

বোনবিবি সেথ। হইতে বিদাষ হইল । 

অধম ছ।দেক মুনশী পয়াবে বচিল ॥ 

অথব।, কহে হীন আছিবদ্দীন জোনাবে সবাব। 
চব্বিশ পবগ্গণ। বিচে বসত যাঁহাব ॥ 

লক্ষ্যনীয় যে কবি তীব ভণিতাষ, “হীন” “অধম” এই সব শব্দ ব্যবহার 

কবেছেন। বৈষ্ঞব সুলভ দীন, দাগ প্রভৃতিব ন্যাষ হীন, অধম শব্দ ব্যবহার 

কবে কবি তাব ভক্তমনেব পবিচষ দিষেছেন । বনবিবি কাব্যে দয়াবতী মা 

বনবিবিব নিকট সন্তানেব ষে ভক্তি ব| সন্তানেব প্রতি মাঁতাঁব যে স্লেহ ত! 
সুস্প্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে । 



৮80৮ বাংল পাব-সাহি ত্র কথা 

নারীব সহিত নাবীব মুদ্ধ বিববণ শুরু এই কাব্যেব কাহিনীতে নয়, সমগ্র 
সপীব সাহিত্যে এক নব সংযোজন। দুর|চাবী ধোন! মৌলেব শান্তি বিধান 
এবং ভক্ত দুখেব ভক্তিব পুবস্কার প্রদান বনবিবি চবিত্রকে মহিমান্িত করেছে । 
প্রক্ষিণ বাষকে বাক্ষস-বপেই চিত্রিত কব| হযেছে। তিনি এবং তদীয় মাতা 
নরায়ণী বিক্রমশালী । তার! দৈব বলে বলীষান নন। নানাবিধ বাণ নিয়ে 
তীব। মুদ্ধে অবতীর্ণ হযেছেন,_কিস্ত বনবিবি ও সা-জন্বলির আছে কিছু অন্তর 
গাডাও আল্লব কুদরত। দুখের দুঃখিনী মাতাব মাতৃ হৃদষেব যে পরিচষ 

প|ওয়। যায় ত। জীবন্ত হযে উঠেছে । এক স্থানে আছে__ 

বিদেশে তোমাকে আমি যেতে নাহি দিব । 

মু ভিক্ষ। যেঙে আমি তোবে খাওযাব ॥ 
তোমার বোজগ।বে মোব ন। আছে দরকাব | 

ঘবে বসে থক বাব। নজরে আম।র ॥ 

এই উক্তি থেকে প্রকৃত বাঙালী মাতৃহৃদযের পবিচষ পাওষ| যায ৷ মাষের 

নসমচলেব তলা থাকাব বাঙালী-সুলভ মনোভাব এতে সৃম্পন্টঈ । তবে 
সব ক্ষেত্রে বাঙ|লী সন্তান ম।যেব অশচলেব তলাষ থাকে ন।1__ 

দুখে বলে মাত। তুমি ন| পাব বুঝিতে । 

বিদেশেতে যাষ লোক উপায় করিতে ॥ 

জওয়ান হইনু অবশেষে কি হইবে । 

তুমি বাদে ভেফ| মেঙ্গে কে যোবে খাওযাবে ॥ 
নছিবে কি লিখিযাছে-_আল্ল। পরওয়াব । 

আজমাষেস কবিষ! আমি দেখিব একবাব ॥ 

বনবিবি কাব্যে দক্ষিণ বস্রেব বিববণ প্রসঙ্গে কিছু কিছু ভৌগে।লিক তথ্য 
পাওয়া যায় । ধোনাই-_দ্ুখের পালায় সুন্দরবন বিশেষতঃ দক্ষিণ চবিবশ 

শবগণাব সুন্দরবন অঞ্চলের চিত্র পাই। বকণহাটি, সন্তোষপুর, বাষমঙ্গল, 
এমাতলা, হেড ভাঙ্গড, ফুলতলি, গভখালি, কেদোখালি, ভবকুণ্ডা, হাসনাবাঁদ 

প্রভৃতি স্থান মনচিত্রে শু দৃষ্ট হয় তাই নয়, ভুবকুণ্ডায় বনবিবিব যে স্থাষী 

আসন ছিল ত! আজে| বিদ্যমান। এই ভূবকুণ্ড। হল হাসনাবাদেব কিঞ্চিৎ 

দক্ষিণে ইচ্ছামতীৰ পূর্বব কূলে অবস্থিত? তার জে, এল নং ৭৬। ডক্টব সুকুমাঁ 



বনবিবি রি 

বদ্ধমান 

সেন ভীব ইসলামি বাংল! সাহিত্যে ভুরকুণ্ড নামক টা রা 

. হুগ্মলী সীমান্তে তিরোল গ্রীমের কাছে মুডাই নদীব ধাবে রে 

কবেছেন। তবে দখিনেব বাঁদাঁবন, হাঁসনাবাদেব সম্গিকটস্থ এবং অ 
ইস 

৬ 
1 

ভাটি অঞ্চল বলতে হাঁসনীবাদ থানায় অন্তর্গত উক্ত ইন
 নিও 

ব্যক্তি হিসাবে দক্ষিণ ব(য, বডরী গাজী, ভাঁদড শ/হ্ প্রমুখ এ 1 

ব্যক্তিব কথ! এতে আছে। সুন্বববনেষ কুমীব বাঁঘ-হরিণ প্রভৃতি জীবজন্থ, 

কাঠ মোম প্রভৃতি বনজ সম্পদের পরিচষ এই কাব্যে পাঁওষ। যাঁয়। কৰি 

এখানে সুন্দববনেব মনুস্ত তক্ষণকাবী বাক্ষদ চবিত্র অঙ্কন কর
ে বুধি তৎকালীন 

বিবৰণ দিতে চেয়েছেন। 

বনবিবির কাহিনী ভিত্তিক কয়েকখানি নটিক লিখিত 
হযেছিল। নাটকগুলির 

মুদ্রিত বপ আজিও পাওয়া যাঁষ না, কিন্তু বিজ্ঞানেব চবম উন্নতিব দিনেও এই 

নাটক গ্রামাঞ্চলে অভিনীত হচ্ছে এবং সাধাবপ মানুষ কতই ন| আনন্দ লাভ 

কবছে, বাত্রি জাগবণে ত। দর্শন-শ্রবণ কবে । এইরূপ একখানি নাটকের 

-পবিচয় এইকপ £-. 

ন।টকেব নাম বনবিবি। রচধিত। সতীশচন্দ্র চৌধুবী। বচনাকাল বাংল! 

১৩১৬ সালের ৪ঠ| মাঘ সৌমবাব থেকে ৯ই মাঘ শনিবাবেব মধ্যে। 

নাটাকাবেৰ পৰিচয় “বডর্থ। গাজী” অংশে প্রদত্ত হয়েছে। ন।টকেব আকৃতি 

১৩২১৮” । নাটকখানি সাধারণ সাঁদ। বঙেব কাগজে লেখ।। 

নাট্যকাহিনী পাঁচটি অন্কে বিভক্ত। পৃ্ঠ| সংখ্য। ৪৭। প্রতি অঙ্কে আছে 

পাঁচটি কৰে দৃশ্য। অবশ্য দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত! নাটকখানির পীঁচটি অঙ্গ 
ষখাক্রমে,-বন্দনা, ভূমিক!, আবহন-গীতি, পাত্র-পাত্রী পরিচয ও 
ন।ট্কাহিনী। বন্দন1। ও ভূমিক| পধাঁব ছন্দে বচিত। নাটকের আরস্তে আছে 
পশ্রীত্রীহক নাম?” পযাবেব প্রতি পংক্তিতে ছাঁব্বিশটি অক্ষব ব্যবহৃত হষেছে। 
একস্থানে আছে “শ্রীত্রীএলাহি ভবস। ব্রান্গণ হিন্দু নাট্যকাবের পক্ষে 
“স্রীত্রীহক নাম” ব1 'রীশ্রীএলাহি ভবস।" লেখায় এলাহি ব| হকের প্রতি 
শরন্ধ। প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হযেছে। নাট্যকাব উল্লেখ করেছেন যে 
নাটকেব সংযোগস্থল আবব ও ভাবতবর্ষ। 

নাটকখনিতে সর্বখোট উনপঞ্চ।শট গীত আছে! ভতম্মধ্যে প্রথম ও শেষ 



৪৯০ বাংল। পীব-সাহিত্যের কথা 

"গান দুখানি বন্দনার্ীতি। আবাহন গীতিতে নাট/কারের ভনিত। অছে। 
আছে সাতখানি কোবাস গান। তৃমিকাব মধ্যে কাহিনীর চুম্বক প্রদত হয়েছে। 

নাট্যকাবেব বাসস্থান ছিল বাবাসতে। -সুতবাং এ নাটকে স্থানীয় ভাষাৰ 
পৰিচয় আছে। একস্থানে ধোনাই বলছে £_- 

ধোঁনাই--বলবে| কি ভাই, আমাব আব ভাল লাগচে ন|। যাহোক 
আমরা লিখতে পডতে শিথিচি, হিমেব কিতেব ব1খতে জানি-_ 
বাপন্দাদ।ব পেশ। ছাডি কেন* চোৎমাঁস এলো, যৌচাকে 
অসমোর মধু । 

[ ছিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃণ্য ] 
অথবা, 

মফিজদ্দি--হালিম।-দিলজ!নি ! মোরে খুপী মনে হাসি মুখে মহলে 
যেতে ছকুম কব। তোগ। ক।ন! দেখলে মুই যাব কেমন করে 
হালিমা। একে তে! আমার পা বাডাতি মন সরচে না। কি 
করি বল মোঁনাই বডিড ধবেচে। [৩র অংক ১ম দৃশ্য] 

কয়েকটি স্থানীয় শব্ধ ₹-- 
গুচ্কে স্ুচুকে লে অর্থ গুছিয়ে নিষে 

চলব্যানি অর্থ চল্বেশখন 
চল্লুম অর্থ চল্লাম 

ফিরতি অর্থ ফেরার ব। ফির্বাব 
ভোম্গ! অর্থ তোমাদের 

চুবগ্ে অর্থ চুবিয়ে ; ইত্যাদি। 

আর্বী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি বেশ কিছু শব এতে ব্যবহৃত হয়েছে? 

তাঁছাডা কয়েকটি প্রবাদও আছে! যেমন-_ 

১। জোর যার মুল্গুক তাব। 

২। হাতেব লক্ষ্মী পায়ে ঠেল| । 

৩। গাছে না! উঠতেই এক কাদি। 

৪1 বসে খেলে রাজাব ভাডারও খালি হয়ে যায়। ইতভ্যাদি। 

নাট্যকারের ভণিতায় যে ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা লক্ষ্যণীয় । বন্দন! 



বনবিবি ৪১১ 

অংশে তিনি লিখেছেন +₹- 

আব যত পীব ফেবেস্তা আছে ত্রিস্বন। 

নতশিবে আজি দীন কবে আবাহন ॥ 

অথব| অধম সতীশে বলে, 

বনবিবি কৃপা বলে, 

অসম্ভব হইল সম্ভব ॥ [ভূমিকা] 

অথবা, বনবিবি জন্ুবা! এখন শুন সর্বজন। 

(মা) আঠাব ভাটিতে আসি পাতিল! আসন ॥ 

কাঙালের ম! দয়ামষী আমাদেব সর্বজযী 

থাঁকে না! তাব কোনও ভষ যে লয় স্মবণ। 

তাই বলি মান একিন দেলে ডাক ম1 বনবিবি বলে 

যাবে ছুংখ-দৈন্য চলে পৃজ ভার চরণ। 

দীন সতীশ বলে কুতৃহলে মা বলে ডাক বে মন॥ 
[ আবাহন গীতি ] 

নাট/কাঁব হিন্বুর দেবত। ব| মুসলিমে পীর বলে ভক্তি অর্পণে কোন 
তারতম্য পোষণ কবেন নি,_-এ ভণিতা৷ তাবই নিদর্শন । বল! বানুল্য, নাট্যকার 

ত্রাঙ্গণ বংশীয় সম্তান। 

নাট্যকার যদিও লিখেছেন,__ 

দোজখ হইতে যদি পরিত্রাণ পাবি! 

প্রাণ ভবি' ডাক মন এব্রাহিম নবী ॥ [বন্দনা] 

তবু তিনি দেবী-মাহাত্ম্য €চাঁবেব হ্যায় বনবিবি-মাঁহাত্ম্যই বচনা করেছেন। 

ভূমিকাষ ভাই আছে,_ 

সব দুখ দূব হল দুখে ফিবে ঘরে এল 

ভিক্ষা! মাগি মায়েবে পৃজিল। 

পায় বু ধনমান অকাতবে করে দান 

মাষেব জহুবা! ঙচ[বিত ॥ 

বনবিবি নাটকেব কাহিনী, মোহাম্মদ মৃন্শী ব! মোহম্মদ খাতের সাহেব 
বিরচিত “বনবিবিব জঙ্ছর!” কাব্যেবই অনুসাবী। তবে এতে আছে,_ 



৪১২ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

হিন্দু-মুসলিম সময়ের সৃস্প$ আদর্শ; বনবিবি, বনাঞ্চলের ক্তরী বা দেবী, 
তিনি রাণী বা সাত্রাঙ্জী নন। অন্তান্ত কাব্য অপেক্ষা! এখানে কয়েকটি 
অতিরিক্ত চরিত্র পাই। যেমন,_দক্ষিণ বায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাত। বিষম রায় ও 
বরিজহাটি গ্রামের বণিক মোনাই মৌলেব মাতুল মফিজদ্দি। 

নাটক খানির গীতগুলি বৈশিষ্ট্পূর্ণ। নাট্যকার এই নাটককে তাই 
“গীতাভিনয়” বলে উল্লেখ করেছেন। এতে ব্যবহৃত হয়েছে স্থানীয় কথ্য 
ভাষ!। গ্রানগুলি কি সবে গেয় তার উল্লেখ নেই। প্রত্যেকটি গান হয় 
পংক্তিতে সীমাবদ্ধ । এতে স্বদেশ প্রেমাত্মক ভাব আছে , উচ্চ ভাবাদর্শ প্রায় 

ক্ষেত্রেই নেই। কাহিনীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গানের অঙ্গ। কয়েকটি গান 

হান্যরসাআঅক। একক ও কোর।স উভষ প্রকার সংগীত এতে আছে । বনবিবি 

নাটকে সর্ববশেষ দৃন্যেব সমাপ্তিতে পুনবায় সমস্ববে "জয় মা বনবিবির জয়”-_ 
ধ্বনির সাথে নিম্নলিখিত স্তুতি আছে £-- 

বন্দি মাতঃ বনবিবি বিপদবাবিণী । 

আশীষ ষাঁচে মা দীন তাপিত তাবিণী ॥ 
মুচমতি হীনগতি, 
ন! জানি মা স্ততি নতি, 

(ওমা) দাসে দষ1 দান সতী জ্গৎ-জননী । 

(দীন) সতীশ সভয়ে ন্মরে মহিমা বাখানী ॥ 

বনবিবি মাহাত্ম্-জ্ঞাপক প্রাচীন কাব্য হয়ত বয়নুদ্দিন বচিত 'বনবিবির 

জহুর'নামা,। এই কাব্যের বচন।-কাঁল বাংল। ১২৮৪ সাল ইং ১৮৭৭-৭৮ 
সাল)৭১ মতাস্তবে এব রচনাকাল উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীব 

প্রথমার্ধের মধ্যে।২৩ মুনশী মোহম্স খাতের সাহবেব কাব্যের 
বচনাকাল বাংল! ১২৮৭ সালের ৭ই কাতিক (ইং ১৮৮১ সাল)। মোহম্মদ 
মূনশী সাহেব প্রণীত কাব্যের বচনাকাল বাংল! ১৩০৫ সালের ১২ই ফাল্গুন 

ইং ১৮৯৯ সাল)। নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নাটকের বচনাকাল 

বাংল। ১৩১৩ সালের ৪ঠ1 মাঘ সোমবার (ইং ১৯০৭ সাল)। নাটকখানির 
ঘুইট কপিই প্রতিলিপি মাত্র। প্রথম কপির লিপিকাল ইং ২১-১২-১৯১৭ সাল / 
লিপিকর শ্রী কণচন্দ্র চৌধুবী | এবং দ্বিতীষ কপির লিপিকাল ইং ৮-৭-১৯৩৯ ? 
লিপিকর শ্রীঅমবনাথ চৌধুবী । প্রথম কপিৰ অবস্থ! জরাজীর্ণ । 



সপ্তভ্রিংশ পরিচ্ছেদ 

বিনি বরকত, 

বিবি বরকত্ একজন কাল্পনিক পীবাণী । তার আর কোন বিশেষ 

পরিচয় পাওয়৷ যায় না। 

পীবানী ববকত্ বিবিব নামে বসিবহাঁট মহকুমা হিজলগঞ্জ খানার 

অন্তর্গত কাটাখালি নামক গ্রামে একটি কাল্পনিক দবগাহ আছে। দবগাহ 
স্থানটিব পবিমাণ আনুমানিক এক কাঠ।॥ সেখানে আছে শুধু ঝোপ, অর্থাৎ 
পতিত জমি । দরগাহেব সেবাষেত ছিলেন মবহুম আব্বাস আলি গাঁজী 
প্রমুখ । তীবা এ দবগাহে সকাল সন্ধ্যায় ধৃপ-বাতি দীন কবতেন। বর্তমাঁনে 
তেমন নিয্নমিতভাবে ধুপপ-বাতি দেওয়] হয় ন| বটে, কিন্তু স্থানীয় বহু ভক্ত 
সেখানে দুধ, বাতাস!” ফল প্রভৃতি মানত দিযে থাকেন। সেখানে বাংসবিক 
কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ব1 মেল। হয় ন]। 

বিবি ববকতৃূ মা ববকত্ নামে অনেকেব নিকট অভিহিত হন। ডাব 

নামে বচিত একাধিক সাহিত্য গ্রন্থেব পরিচষ পাওয়। যায় না। মুহম্মদ 
আলিমুদ্দিন সাহেব বচিত “ম! ববকতের মেজমানি”২৬ নামক যে কাব্যগ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়। যায় তাব কিষদংশেব উদ্ধতি এইবপ ৪-- 

বরকত রহস্য 

ফুলী দাসী বলে বাত জননী আমাব 

হাসারত হইল আজ ময়দান মাঝার! 

সোমাব নাহিক লোকেব কিবা! চমৎকার 

ঈীভাইয়! আছে সব টার বাজাব । 

বসিবার জন্যে তাব| শোরশার করে 

বসাইব কিসে মাগো বল না আমারে । 

বিছাওয়ান। যে নাহি মাগে] কি কবি উপায় 

বসাইব কিসে মাগে। বলনা আমায় । 



বাসল। বাঞ-শা।হত্যের কথা 

যেজমাঁনি করেছ তুমি ফকিবেব ঝি 

বিছওয়াঁনা যে নাহি তোমাধ বসিতে দিব কি। 

তাহার উপায এখন বলে! গো জননী 

অকাবণ হয় বুঝি সাধেব মেজমানি | 

এখন বলি যে মাগে। আবজ মেব। লও 
বসিবাঁব জাঁয়গ। এখন জলদ্দি এনে দাও । 

এ বাঁত শুনিষা ববকৃত মহলেতে যায় 

নামাজেব পাটি এনে ফুলিব হাতে দেয়। 

পাটি দেখে ফুলি বলে বলি মা তোমাবে 

একপাটি লযে অ[মি বসাইব কাবে। 

কুলি তখন বলে বাত আর কিছু আছে 
এই পাটি লয়ে আমি দিব কার কাছে। 

বেশোমার লোক সেথা আছে সমুদয় 
এই পটি লয়ে আমি বসাইব কায়। 
বরকত বলেন ফ্কুলি আমাব কথ লও 

এলাহি ভাঁবিষ। পাটি মজলিসেতে দেও । 
ববকত বলিষা পাটি জমিনেতে ডালিবে 
বসিবে তামাস লোক নজরে দেখিবে 

এ বাত শুনিষ। ফুলি দেলে খুশী হয 
পাটি লয়ে দৌডাদৌডি মহলেতে যায় । 
সেখানেতে গিষ! ফ্কুলি ভাবে আপন মনে 

মজলিসেতে পাটি আমি ডালিব কেমনে । 

মায়ের কাছেতে আমি হামেশ। বেডাই 
আব নামেতে জারি কিছু হবে নাই! 
ববকতের কাছে আমি থাকি সর্বক্ষণ 

আমার নাঁমেতে পাটি ভালিব এখন। 
ইহা বলে স্কুলি দাঁসী প1টি যে ডালিল 

দুই হাত ছিল পাটি এক হাত হইল। 
কমে যদি গেল পাটি হইল অস্থিব 
হায় আল্প! বারিতাল। কি করি ফিকির। 



বিবি বরকত 9১৬ 

ইহ! বলে ফুলি তখন ভাবিতে লাঞ্গিল 
এমন মতলব আমাব কি জন্যেতে হইল। 

ববকতেব কাছে আমি সবমেন্দ। হইব 

কেমন করে মায়ের কাছে মুখ দেখাইব । 

ভাবিয়া অস্থির ফুলি দেল পেবেশান 
এবাব বুঝি বরকতেব ন। বহিবে মান। 

ভাবিয়া অস্থিব কুলি ভাবে সোবহান 

দয়। যদি কর বারি রহিম রহুমান। 
তোমা বিন। দয়াবান আর কেহ নাই 
দয়াময় নাম তোব জানেন সবাই । 

সৃজন পালন আব আপন কৃপায় 

দয়! কব অধীনেবে আপে দযা ময় । 
তুমি ন৷ কবিলে দষ কি হবে উপায় 

মৃদ্কিলে পডিষ| তোমাৰ দাসী মাব। যায় । 
কত যে ককণ| করে আপন|ব মনে 

রহম হইল বাঁবি পাক নিবপ্তনে। 

বহম হইল যবে আপে দয়াময় 

গায়েব আওয়াজ ফুলি শুনিবারে পায়। 

হুকুম হইল এয়ছ। পাক নিবঙ্গনে 

ববকতেব নামে পাটি ডাল ন। এক্ষণে । 

আওয়াজ পাই ফুলি দেলে খুশী হইল 

বরকত বলিয়। প।টি জমিনে ডালিল। 

ববকতেব খুব এয়ছ। বল! নাহি যাষ 

বিছাইয়! প|টি ফুলি দিশ| নাহি পায় । 

এসেছিল যত লোক তামাম বসিল 

এএক হত পাটি তার বাকি ষে বহিল। 

ফুলি দেখে বলে বাত জননী আমাব 

সকলি কবিতে পাঁব মায়! বোবা ভাব । 

হাঁসাতে কাদাতে পাব জননী সবায় 

দেল খুশী হয় মোব দেখিলে তোমায়? (পৃ ১৮-১৯) 



৪১৬ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কণা! 

মুহম্মদ আলিমুদ্দিন রচিত “মা ববকতেব মেজমানি” নামক কাব্যগ্রন্থখানি 
আমাদের হস্তগত হয নি। তাঁব বচনাকাল ব| অন্থন্য পরিচয় আপাততঃ 

প্রাপ্তব্য নয়। কবির বচন। দ্ুফে এই কাব্যে বচনাকাল আধুনিক যুগের নয় 

বলে অনুমান করা যায়। ভাষায় কিছু আরবী-ফাঁবসী শব্দ থাকলেও নুখপাঠ্য 
এবং গল্পের মধ্যে সবলগতি আছে। 

বিবি বরকত সন্বন্বীয় কোন উল্লেখযোগ্য লোঁককথা হিঙ্গলগঞ্জ থানার 

উপরোক্ত কাটাখালি অঞ্চলে ব| অন্য কোথাও প্রচলিত দেখা! যাষ না । অবশ্য 

সেখানকাব অর্থাৎ কাটাখালি গ্রামে কল্পিত দরগাহে হিন্দু-মুসলমান অনেক 

ভক্ত মানত প্রদান করে থাকেন। 



অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

মানিক গীর 

সত্যপীর যেমন জোড়াতালি (00:2%08165) দেবতা, মানিক পীর ঠিক 

তেমন নন। মানিক সুফীদেব স্বীকৃত পীর। তিনি অনেকট। যীশুর স্থানীয় ॥ 

কখনও কখনও তিনি যীনুব (ঈস! নবীব) সঙ্গে অভিন্ন । মানিক পীরের 

নামে মানিক (মানিক্য ) শব্দেব কোন সংস্পর্শ নেই। এটা এসেছে মানিকী 

(71250101559, গ্রীক 1191011059105 ) হতে । ইনি ইরানেব লোক ছিলেন, 

এবং খুষ্ীষ ছ্বিতীয অথব। তৃতীধ শতান্বে জবরুশত্রীষ ও খৃষ্ট ধর্মের সংমিশ্রণে 

নৃতন ধর্মমত প্রবর্তন কবেছিলেন। নুফীব! মানিকীকে পীর বলে-_এবং 
যীশুব মত দষালু ও ব্যাধি-নিবারক মহাপুকষ বলে গ্রহণ কবেছিল ।৪১ 

মুনশী মোহম্মদ পিজিবদ্দীন তীব মানিক পীবেব কেচ্ছা নাক পীচাজ্ি 
কাব্যে লিখেছেন,_- 

এলাহির চাহা,। কমবর্দিন সাঁহা, 

বে ছুবাতে গোঁজাবিল | -* 

আল্লাব দোষায, ছুই লাঁডকা হুষ, 

শাহ। কমবদ্দিন ঘবে | -. 

গ্রজ মানিক নাম, দিছে ছোবহান, 

বাডে তাব। দিনে দিনে ॥ 

ফকিব মোহম্মদ তাঁব “মানিক পীবের গীত” নামক পাচালিতে লিখেছেন, 
বাতুনে মানিক ছিল এলাহি মাঙ্গায্য। নিল 

ব্যাধি সৌপিষ। দিল তারে । ' 

ব্যাধিগণ লব্যা যত তাহ্। ব1 কহিব কত 

যান দেওষান ছ্বনিষাব উপবে ॥, 

কেহ বলেন মানিক পীর হিন্দ্ব সম্প্রদাযভূক্ত ৷ -তাব পিতাঁব নাম মনোহর' 
সওদাগব ।৯ 



48১৮ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথা 

বসিরহাট উত্তরাঞ্চলের কাবো কাবো মুখে প্রচলিত প্রবাদ যে,_মানিক 
ও মাদাব নামে দুই ভাই আল্লা নির্দেশে তাব মাহাত্ম্য প্রচাৰ কবতে ফকির- 
বেশে বেবিষেছিলেন 

স্বফীদের স্বীকৃত এঁতিহাসিক এই মানিক পীব ইবানের লোক হলেও বঙ্গে 
তিনি কল্পিত নানান কাহিনীব মাধ্যমে বাঙাঁলীব মানসে যে ভাবে স্থান লাঁভ 
কবেছেন তাব পবিচয় পাওয়া যাঁষ উনবিংশ শতাবে চব্বিশ পরগন। ও 

যশোহব জেলাব পশ্চিম ভাগে প্রচলিত ছড়াগানে-_ 

ধুষ। £ মানিকপীর, ভবপারে যাবাব লা। 

জয়নাল ফিকিব নেলে, ফেনি খালে ন!॥ 

[ জামাই বাবিক £ দীনবন্ধু মিত্র, ৩য় অঙ্ক ] 

অন্যত্র আছে, মানিকের নামে তোমব] হেলা কবে। না। 

| মানিকেব নামে থাকলে বিপদ হবে ন| ॥ 
মানিকের নামে চাল-পষস! যে কবিবে দাঁন। 

গ্ইলে হবে গক-বাছুব ক্ষেতে ফলবে ধান ॥ 

[ সংগ্রহ £ সত্যেন্দ্রনাথ বাষ ] 

মানিক পীব বজে একজ্রন লৌকিক দেবত| বিশেষ । মানিক পীরের 

সুপ্তি বিরল। তাঁর প্রতীক-সমাধি ব| ক্ষুদ্র স্তপই বেশী ক্ষেত্রে দেখা যায় ॥ 

আনিক পীরের আকৃতি অতি সুন্দর ৷ দেহের বর্ণ শ্বেত, দু'এক স্থানে মেঘের 
-মত। মাথায় বাঁব্রী চুলেব ওপব ছেটি তাজ প1গভী। চোখ ছুটি বিশাল । 

এপোষাক পবিচ্ছদ কোন কোন স্থাঁনে হিন্দু পৌবাণিক' দেবতাৰ মত। দু'এক 

পল্লীতে কাঁলে। রঙের আলখাল্ল। ও টুপী দেখ| যায ;_-তবে উভয় স্থানেই 

ডাব এক হাতে আশাদণ্ড এবং অপর হাতে তস্বী ব! জপমাল। থাকে । 

মানিক পীরেব পৃজ। হাজতের কর্ত। খাদেম সব ক্ষেত্রেই মুসলমান 

হফকিররাই হন 1৩৮ 

মানিক পীর সাধারণভাবেই গোঁসম্পদ ব। পশু সম্পদ-বক্ষক দেবতা স্থানীষ 

-বলে কল্পিত । মানিক পীরেব দরগাহ-স্থানে ভক্তগরণ নিষমিত ধূপ-ব!তি প্রদান 

করেন ; হাজত, মানত ও শিরনি দেন! অন্তান্ত পীরেব দরগাহেব সাথেও 

সার দরগাহ দেখ! যায় বডর্থ। গাজীর ঘুটিয়ারীব দরগাহস্থানে যেমন 



মানিক পীৰ ৪১৯ 

বডপীবের দবগাহ আছে, অনুবপভাবে বড! গাজী' পীবেব পাথবা- 

দাদপুব গ্রামেব দবগাহেব স্থ!নে মানিক পীবেব দবগ।হ আছে । 

গ।ভীব প্রথম ছুধ প্র।য ক্ষেত্রে প্রথমেই মানিক পীবেব দবগাহে প্রদত্ত হয় । 

অনেক স্থানে স্থনীষ পীবের দবগ।হে যে কেন প্রথম উৎপন্ন ভ্রব্য যেমন ছুধ, 
ফল, পাটালী গুড প্রভৃতি ভক্তগণ দিযে থাকেন । মানিক পীবের নামে অনেকে 

গকও উৎসর্গ কবে মাঠে ছেডে দেন। অর্ধনৈতিক অবস্থাব পরিপ্রেক্ষিতে 

অন্প্রতি (১৯৭৫) এইবপ গোসম্পর উৎসর্গ কবাব ঘটন! বিরল! সাব। 

বংসরেব যে কোন সমযে অথবা বসবে একবাব মানিক পীবেব নামে 

“মেল! বসে। চব্বিশ পবগণাব বাব1সত মহকুমার কষেকট গ্রামে মানিক 
পীবেব কল্পিত দবগাহ আছে । তাদেব কষেক'টব নাম যথাক্রমে, 

ওটনডাঙ্গ।, আবিদ্ুল্লাপুব, সিবাজপুব, বামনগাছি, ছোটজ!গুলিষা, উলা, 
শিমুলগাছি, কদন্বগাঁছি, আটিশাড| পাথব1, বদবপুব, ইছাপুব, পাকদহ্ 

প্রভৃতি। গ্রামে গোমডক দেখ। দিলে মানিক পীবেব সেবক ফকিবগ্ণ 

গকব বোগ নিবামষেব জগ্ত গাছ-গাছডা ব| টোটক! ওষুধ দিষে থাকেন ৷ 
অনেকে জলপড1, তেলপড1ও দিষে থাকেন। হিন্দ্ব এবং মুসলিম উভয় তবফ 
থেকে এইবপ গোঁবদ্যি গ্রামে দৃষ্ট হয। যে সব ভ্র।ম্যমাঁণ ফকিব বাঁডী বাড়ী 
মানিক পীবেব গান গেষে চাল-পধস। ভিক্ষা! কবে বেডান তাঁদের একজন 

১৯৬৯ খুষ্টাব্দেব ২ব। মার্চ তাবিখেব সকালে আঁমাঁব বাবাসতেব গ্রামের 
বাসাষ এসে যে গান শুনিষে গিষেছিলেন তাৰ কিষদংশ উদ্ধৃত কবৃছি $--. 

মানিক পীবেব মেল! দেখে যে কবিবে হেল! ; 
ছুই পাঁষে চল্পাইব।ল| চক্ষে লাগুক ঢেল! ॥ 

আইল আইলবে পীৰ আইল লহ্ববান।" - 
শ্যামসুন্দব পীবৰ মুখে চম্প! দাঁডি। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল গওলাব বাড়ি [:** 

এব পর সেই ফকিব সংক্ষেপে বললেন্ ৮ 

গোষাল। বধুব নিকট দুধ চেষে ন। পাওষাঁয় অভিশাপ দিযে পীর 

ডলে গেলেন। অভিশাপে গর বাছুব সব মব্ল। পীবেব দয্লাষ পুনবায় তার! 
প্রাণ পেল। 



৪২০ বাঁংল। পীর-সাহিভেযর কথা! 

এবার ফকির আঁবার গাইলেন /-- 

পুব-দখিনে ঘরখালি মা বেউর বাশের কুয়া । 

পীর নামে দান কর মা চাল-পয়সা দিষা ॥ 

তোমাষ বাড়ীর সিধে নিষে অন্যের বাড়ী যাই । 

তোমার বাড়ীব মানুষ-গরু বাথিবে ভালাই £ 

গরুর মাথায শিং গে। মা মান্ষের মাথাঁষ কেশ। 

মানিক পীবেব কৃপ। হতে পালা কবলাম শেষ ? 

ফকিব তার নাম বলতে চান না । তিনি প্রোচ, বং শ্যামবর্ণ, মাথাষ 

সাদ! টূপী, পরণে লুঙ্গি, গায়ে তালি দেওয়া! নানা রংএর ফতুযা, হাতে চামব 

ও চিম্টা। তিনি আমাদেব পরিবারে মঙ্গলের জন্য তিনটি জিনিষ দিয়ে 

যান। সেগুলি এবং সেগুলিব ব্যবহর যথান্রমে,-১। কয়েকটি কালো 

সুতোর টুকবে! এগুলিব এক একটি পরিবাবের €ত্যেকের হাতে বাঁধবে । 

২। এক গ্রাস দল যাতে লাল কাঁলিতে লেখা এক ট্ুকবা কাগজ ফেলে 

দেন। এ জল বাড়ীব মানুষ-পশুপক্ষী সকলেই গ্রহণ করবে | এবং 

৩। উক্ত কাগজ টুকর। ব] কবচট গ্লাসের জল থেকে তুলে নিয়ে ঘরের, 

দবজার উপরে অণঠ| দিষে লাগ্িষে বাখতে হবে । 

কিছু চাল-পয়স! দিলে তিনি হাসি মুখেই চলে যান। 

মানিক পীরেব শাহাত্ব্য-গীতি পবোক্ষভ।বেও অনেক ফকির গেষে 

থাকেন। সে গানে বিশেষভাবে আছে গোসম্পদের মঙ্গল-কথ।! সেইবপ একটি 

মঙ্গল-গীতির পরিচয় দিচ্ছি ৪ 

ধুয়া” আমার মনে হনে বালা গাষ। 

মানিক জেন্দাব নাম £ 

সকালেতে ছড়া-ঝঠ সন্ধযাকালে বাতি, 
লক্ষ্মী বলেন তাহার ঘরে আমার বনতি। 

সকালেতে সাফাই করে সঁবঝেতে সাজাল, 

সেই গোহালেতে রাখলে গরু হবে ন| নাকাল। 

যে গোহ!লে নিত্য পাঁঝে ন! পড়ে সাজা'ল, 

সারাব।তে দাঁপায় গক সকালে বিমাষ, 

আমু কমে তারই সাথে দুগ্ধ কুমে যায় । 



মানিক পাঁৰ ৪২৯ 

গো-সম্পদেব মঙ্গলের জন্য মানিক পঁবেব বৌধার চৌষটি দাওয়াই 

পাওয়া বিবরণ বিবৃত হয এইভাবে 

খু! 

চৌধট্রী বোধি গকব চৌবাট দাওষাই, 

মানিকেব দোঁয়। হলে তবে পার পাই । 

মাঝে মাঝে গকব ঘটে ছোট ছোট বোগ, 

মানিকের দোয়। মাক্গি শোনেন মুষ্টিষোগ | 

জিহবাতে হইলে কাট। গলাষ হইলে কোল! 

হাতেতে লবণ লইয়। দিবেন তাতে ডল।। 

বর্ষণতে কাদ।য গ্কব পাষেতে হয এশে, 

শুকৃনে। ঠষে রাখবেন আর ফেনাইল দিবেন ঘষে । 

পেট ফপে ছ্্ডাষ গক, সিমূলে ব্যামো কয় 

ধশের পাত] শুকনে। তুষ খাইতে দিতে হয়। 

জব আইলে কম্প দিয় তারে 'খোর” বলি, 

গাঁজাব সাথে শুকৃনে। ঝিঙা আর ছেঁড। ছুলি । 

ম্বখ চাপিষ। নাক দিষ। ধোঁয়া দিলে পবে, 

ভাল হইয1 উঠবে গক ছাঁডি যাবে জ্ববে। 

ইহ। ছাড। গল। ফ্কুল। যাবে কষ পশ্চিমে, 

ঈশেন মৃল, মরিচ ছ'কোঁব জলে যাইবে কুমে। 

এই তিন ভ্রব্য ভাই নিবেন শিলে বেঁটে, 

হ! কবাইযা ঢালি দিবেন বিদ্ল নাহি ঘটে । 

মানুষের যেমন দাদ তেমনি গকর কীধের কীড়, 

জল দিয়! দিবেন ধুয়ে টর্চেব পুরানে! মশলার ।** 

মানিক যায মানিক যাব শো 

কানু ঘোষেব বাড়ী মানিক যায়! 

এর পর ফকিব গাইলেন শুরু ছুপ্ধবতী গভীব কথা-_ 

কথাধ বলে গাই গকব মুখে দুগ্ধ রয়, 

বেশী কইবে খাইলে গাই বেশী দুগ্ধ দেষ ৷ 
ছু্ধি ভূষি খইল-বিচাঁলি ভেলীগুড় আঁব, 



সং ব|ংলা পীব-সাহিত্যের কথা 

কীচা ঘাসে গাইয়ের পেফ্টাই কয়ে দিলাম সার । 
লাউ কল।ই ফ্যানে ভাতে দগ্ধ বৃদ্ধি হয়, 

দুগ্ধ বাডে বাছুব সারে শুনেন মহাশয় । 

শীতেতে পবাবেন জামা ছেঁড়। চট দিয়া, 
গবষেতে চান কবাবেন পুকুরেতে নিয়া । 

স্বাস্থ্য-আলা ষণাভ অথব| নকল পালেব বীজে 

গোধনেব বৃদ্ধি হবে ভাই কষে দিলাম ও যে। 

যেমন তেমন দুই ভাই আব ছই গাই যদি থাকে, 
সংস!বেতে চিত্ত! নাহি কহি ষে সব।কে । 

গকর সেবায় তুষ্ট হষেন আপনি ভগবান, 
যর কৃপাষ ছোট কালে বাচে বাচ্চাব প্রাণ । 

পুবাণ-মহাভারতেতে জানি গোঁধন বড কয়, 

এই ধনে যত্র নিলে পবমাহি বৃদ্ধি হয় । 

কথায় বলে ছুপ্ধ যদি থাকে আগে পাছে, 

কিবা ফল করে ভাই শাকে আর মাছে। 

মেঠাই বল মণ্ড! বল দুগ্ধ ছাড়া নয়, 

দুধ-ঘিতে শক্তি বাঁডে ব্যামো দূৰ হয় | 

মানিক পীরে চবণ বন্দি পাল! শেষ করি। 

মুসলমানে আমিন বলেন, হিন্দ্ববা বলেন হবি ॥ 

[ মানিক পীরেব গান £ সত্যেন বায় ] 

মানিক পীবেব গান গ্রামাঞ্চলে এতখানি বহুল প্রচাবিত যে, তাব প্রতি 

গ্রামের হিন্দু-মুসলিম কৃষক এবং অন্তান্ত সাধাঁবপ মানুষ অনেক সময় গায়ক 

ফকিরকে ধেন মানিকপীরের প্রতিনিধিবপে কল্পনা করে এবং তাকে চাল- 

পয়সা দান কবে। সেই ফকিবও তেমন মানিক পীবেব প্রতি ভক্তি অর্পণ 

স্করতে সকলকে আহ্বান জানান, 

মানিকেব নামে তোমব। হেল করে! না, 

মানিকেব নামে থাকলে বিপদ হবে ন!। 

ভক্তির ভগবান তিনি অভক্তের নয়, 

ভক্তিভাবে যেব। ডাকে তাব বাভী যায় । 



মানিক পীর ৪5₹৩ 

মানিকের নামে চাঁল-পযসা যে কবিবে দন, 

গইলে হবে গক-বাছুব ক্ষেতে ফলবে ধাঁন। 

বেশ কষেকজন কবি মানিক পীবেব পাঁচালী লিখেছেন 1. ফকির মহান্মদ 

লিখেছেন-_-মানিক পীবেব গীত। মুনশী মোহম্মদ পিজিরদ্দীন লিখেছেন__ 

মানিক পীবেব কেচ্ছ। জযবদ্দিন লিখেছেন--মানিক পীবেব জন্থবা নামা ' 

নসর শহীদ লিখেছেন__মানিক পীবেব গান? তা ছাভ। বযনদ্দিন, খোদা- 

নেওযাজ প্রযুখও মানিক প্ীীবেব গান বচন। কবেছেন। 

শাচালিকাৰ কবি মৃনশী মোহম্মদ পিজিবদ্দীন সাহেব তাব পবিচয়্ 

দিষেছেন অতি সংক্ষেপে । এক স্থানে তিনি লিখেছেন, 

আল্প। আল্ল। বল সবে হযে এক মন 

নধধীনেব বসতি বান।য কদিমী মকান ॥ (পৃঃ ২১) 

কবি অল্প বযসে মাতাপিতাহীন হন। পঞ্চম বছব পব তিনি কিছু শিক্ষা! লাভ 

কবেন। তীব ওন্তাদ পীবেব বসতি কুমাঁবহাটে । তিনি লিখেছেন ৪. 

জেল! বাকইপুবেব থান! 
।তাহ।ব দক্ষিণে বাণ! 

মোকাম এই জানিবেন সবাই ॥ 

এক। আমি সংসাবে, 

মা বাপ গিযাছে মবে, 

ভাই বন্ধু আব কেহু নাই ॥ 

অতি অল্প বযমে কবি যাঁতাপিতাহীন হযে কতখানি অসহায় বোধ. 
কবেছিলেন ত। নিম্নলিখিত অংশ থেকে বুঝা যায় £-- 

মা বাপ কেমন চীজ দুনিষাব পবে। 

জানিতে পাঁবিলাম নাহি নছিবেৰ ফেবে ॥ 

বষস বংসব চাবি যখন হইল । 

মা বাপের তবে আল্ল। উঠাইয়! নিল ॥ 

পিত। মাত সকলেতে গেলেন চলিষ|। 

মাটিব পিঞ্চিব। বহে ছুনিষাষ পডিষা ॥ 



২৪২৪ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ। 

'অবশেষে ভেবে দেখি আপনার মনে! 

দুনিয়াতে কেহ নাই সেই আল। বিনে ॥ 
শেষকালে দাদি মেব1 ছিল দুনিয়ায় ! 

ল'লিন পালন কবে আল্ল!কে ধিয়ায় ॥ 

তাবপবে আল্ল। নবী হুকুম কবিল! 

দেখিতে ২ দ!দি ফওত হইল । 

যখন আরশে দ।দি গেলেন চলিয়। । 

পুকুবেতে পান! যেষছ। বেডায় ভাঁসিয়। ॥ 

এ ছাঁড়। কবির আব কোন পবিচয় পাওষা যায না। 

মুন্সী 'মোহান্মদ পিজিবদ্দীন সাহেব প্রণীত গওসিয়া লাইব্রেরীর 
ব্আদি ও আসল মানিক পীবেব কেচ্ছ।, কলিকাতায় ৩০নং মেছুষ! বাজাঁব 

সীট হতে নুরদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত। আকৃতি ৯১৫৬"। পৃষ্ঠ! সংখ্যা 
৪০1 পৃষ্ঠাগুলি বাম থেকে ডাইনে সজ্জিত । হামদ-নাত, কেচ্ছা ও সুচীপত্র 

এই তিন অঙ্গে বিভক্ত । কেচ্ছ।ষ ১৬টি উপবিভাগ আছে। প্রতি প্রথম চরণের 

শেষে ছুই দি এবং দ্বিতীষ চবণের শেষে তাঁবক।-চিহ্ন। কোথাও দ্বিপদী 

«কোথাও ভ্রিপদী পষার। দ্বিপদী পযারে সাধারণতঃ চৌদ্দ অক্ষর । পর পর 
দুইট একই শব্দে স্থলে একটি শব্দ ও পববর্তী শব্দেব বদলে “২* ব্যবহৃত 
হযেছে। কেচ্ছাঁটিতে মুলতঃ দুইটি পৃথক কাহিনী বয়েছে। 

আল্লাব দোষায কমকদ্দীন শাহাব পড়্ী দুধবিবির গর্ভে গজ ও মানিক 

নামে ছুই পুত্র হয । 

হীবে দাসী কষ, শুন ওগে| জাঁষ 

হেন ছেলে নাহি কারে। 

ফিরি কত ঠশই এমন দেখি নাই 

মেম বাতি জ্বলে ঘরে ॥ 

অহঙ্কারী দধবিবি তার উত্তবে বল্লেন,_ 

দু'জন থাকিলে কত লাড়কা মিলে 

শুন দাসী কহি তোবে। 

বীজ ন। বোপিলে কিসে ধন্য ফলে 

দেলে দেখ বিচার কবে ॥ 



মানিক পীব ৪২৫ 

এ কথা শুনে নিরঞ্জন আবেশেতে ধেজাঁব হলেন। তিনি জিবরিল-এর 

মারফত ছুধবিবিকে আজার পাঠীলেন! বাত্রে অকল্মাৎ আজাবেব চাপে 

বিবি অচেতন হষে পডলেন,__পিপাসায় বৃক হল শুঞ্ধ। পবদিন কমরদ্দিন 

খবব পেয়ে এলেন। বিবিব এইবপ অবস্থা দেখে তিনি হায় হায় করে 

উঠলেন। 

লাডকাকে দেখিষা শাহা কান্দিতে ল।গিল । 

| দিনেতে ছুনিয়। েন অন্ধকাৰ হইল ॥ 

জুদ্ধ হযে কমরদ্দিন শাঁহ। বললেন, 
আজাব দূরেতে দিব পয়জার মারিয!। 

এ কথাও আল্ল। শুনতে পেলেন। অহঙ্ক(বীকে সাজ! দিবার নিমিত্ত আল্ল। 

বললেন জিবরিলকে-_ 

যেমন বডাই শ।হ। করিল এখন। 

আজাব ভেজিয়? দেহ উচিত মতন ॥ 

গাষে জব মাথা ব্যথা পৌছিল তখন ॥ 

আল্লাব হুকুমে শাহ! যান গডাগডি | 

পতি-পড্ধী বিপন্ন হয়ে পডলেন। কমরদ্ধিন বললেন,_- 

শুন দাসী এইবাবে জান্ বৃঝি যায়। 

মরিলে এ দেন লাভক। রহিবে কোথায় ॥ 

একজনে বাঁখ দাসী যতন কবিষ|। 

দুইজনে মরিবে কেন কান্দিয়! কান্দিয়। ॥ 

অগত্যা দাঁসী একট। ছেলে পেল , কিন্তু সেই দাসী ছেলেকে নিষে চল্ল 

বিজ্রী কব্ৃতে। পথে তার দেখা ব্দর জেন্দার সাথে। দাসীর অভিপ্রা 

জেনে বদর জেন্দ। নিজেই দশ টাক! দিষে সেই পুত্রতিকে কিনে নিলেন । 

দু'মাস কেটে গেলে বোগাক্তান্ত কমরদ্দিন শাহা কেনি প্রকারে উঠে 
বসলেন। 

উলমমল কৰে অঙ্গ বহে চলে যায । 

শাহাকে দেখিষ। শষত।ন আইল তথায় ॥ 

শয়ত(ন্ বল্ল--সবাঁব খাও-_সেবে যাবে! শাহ! ও বিবি দুজনেই খেলেন 

ন্রব। 



৪২৬ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কথা 

ধন-দৌলত যত কিছু কমবদ্ধিব ছিল । 

একে একে মাল-মাতা৷ লুটাইয়া দিল ॥ 

বদর শাহ। ক্রীত পুত্রকে গৃহকত্রাঁ ছুরত বিবিব কোলে এনে দিলেন। 
নিঃসস্তানা সত বিবিব কোলে সেই পুত্রকে এনে দিতে বিবি যেন হাতে 
চাঁদ পেলেন। পরে বদব শাহ বললেন,-. 

দিন কত মোৰ তবে কর ন। বিদায় । "" 

জাহিব কাবণে যাব'' -* 

বদর শাহ বিদেশে রওন। হয়ে গেলেন। 

বিদেশে তীঁব বাবে! বছব কেটে গেল। ততদিনে তিনি পালিত পুত্র 

মানিকের কথা গেলেন ভূলে । 

জাহির সেবে অনেক দিন পর বদর শাহা ফিরে এলেন মহলে । তখন-- 

মায় বেট! দুইজনে নিদ্রা যায় খুশী মনে, 

মানিকেরে চিনিতে না পারে। 

ন! বুঝে বদর মিয়া, কত শত গালি দিয়া, 

ছুবতেবে যায় কাটিবাবে ॥ 

মানিক চেষ্ট1 করলেন বদব শাহাকে বোঝাতে । বদব অবুঝ। তিনি 

মানিককে সি্ধৃকে ভরে জ্বালিয়ে দিতে চান। কীদতে কীদতে মানিক, আল্লা 

দ্রবাবে মোনাজাত করলেন। আল! বললেন,_- 

থাক তুমি এইখানে খোঁসাঁল হইযা। 

মুক্কিলে পডিলে তুঝে লিব ত্বরাইয়! ॥ 

মনিকে সিম্ধুকে ভবে, কুঞ্জি তাল! লাগিয়ে তিন দিন ধবে আগুন দিষে 

জ্বালানো হল। ছুবত বিবি কেঁদে কেঁদে হয়ে গেলেন অজ্ঞান। 

আল্লার দৌয়ায় সে আগুন হযে গেল পানি। সকালে সিম্ধুকের কুলুপ 

খুলতে মানিক অক্ষত দেহে বাইরে এসে বদবকে সালাম জানালেন। তিনি 

বল্লেন,_আল্লাব দৌয়াষ আমি রক্ষা পেয়েছি। এবার আমাব বিদায় 

দিন। এবাব বদর মিয়া আপনার ভুল বুঝতে পেবে কেঁদে ফেললেন। কিন্ত 

শেষ পর্য্যস্ত বদব শাহ। ও ছুবত বিবিকে «সালাম করিয়া মানিক যায় 

নিকালিয়া 1% 



মানিক পীৰ ৪২৭ 

এলাহি বললেন জিববিলকে--ঘচৌষ্টী বেদেব ভাব দেহ মানিকেবে |” 

জিবরিল এলেন মাঁনিকেধ কাছে। বললেন, 

শুন শুন মানিক জেন্দা শুন দস্তগিব ! 

দেবাগ শহরে শিয়! কব ন! জাহির ॥ 

এই নির্দেশ পেয়ে মালিক এলেন ভাই গজের সাথে সাক্ষাত" 

করতে! তাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে তিনি বাহির হযে পড্লেন 

ফকিবেৰ বেশে,হাতে আশাবাডি, গলে তছ্বি, পায়ে খডম, অজ 

ষ্টেড! ঝুলি, মাথায় পাগডি। তিনি আরে। নিলেন জান্বিল। সেই জান্বিলেব 

সাহায্যে আল্লার দোষায় বিশল নদী পাব হয়ে তিনি এলেন দেরাগ সহবেব 

“কালে শাহাব বাডীতে । 

প্রবল প্রতিপত্তি এবং প্রভাপশালী বাদশ| কলে শাহ1--_কিস্ত “করজন্দ 

বিহনে ছিল সকনি আন্ধার ।৮ আল্লাব প্রতি তাব মতি নেই,--ফফিব দেখলে 

আগুনে মতন দ্বলে ওঠেন। 

মানিক পীব এলেন কালে শাহাব দরজাষ । বল্লেন, 

আসিহাছে ওগে। মাত! তোমাব বাটীতে । 

থোড। খান! দেহ মাত! আল্লার নামেতে ॥ 

এক দানা খয়বাত দিলে পাবে হাজার দানা । 

খোদাব দোয়াতে সেই পাবে বেহেস্ত খান! । 

এলাহির দোয়া আছে একিন জানিবে। 

খোদার দোয়াতে এক ল[ডক| পন্নদ। হবে ॥ 

ভূইন নামী দাস ফকিবদ্বষের উপস্থিতিব কথা কালে শাহাব পড়ী রঞ্জন! 
বিবিকে জানাল। বিবি কিছু চাউল ভিক্ষা, পাঠালেন। মানিক সে ভিক্ষা 
নিলেন না ;-_তিনি বিবির সাক্ষাৎ প্রার্থী । বঞ্জনা বিবি এজেন মানিক পীরের 
হুল্ুরে। মানিক পীর বিবিকে আশ্বাস দিলেন যে আল্লাব দোয়াষ তীব পুত্র 
হবে। বিবি সে কথায় গুকত্ব দিলেন ন7া। বল্লেন,_. 

পাঁগলেব মত তোমায় দেখি যে নধনে। 

দুর হযে যারে বেট! আমার সামনে ॥ 



৪২৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

বছদিন এক ফকিব এসেছিল হেথা । 

কহিয়। গিষাছে তিনি এ সব কথা ॥ 
সেই সব কথা যদি তোমাব মৃখে পাই। 

ভক্তি কবে স্থান দিব আল্লব দোহাই ॥ 
সেই কথা ন। মিলিলে ঝোলা কেড়ে লিব। 

হাতে পায়ে বেডি দিষে কয়েদে বাখিব ॥ 

বিবি আরে। গালি দিলেন। তাতে খোদা অসন্তট হলেন,-্রদ্ধ হলেন 
স্বয়ং মানিক পীর। পীর অভিশাপ দিলেন £ _. 

এই দোয়া কৰি আমি যদি হই পীর । 
ভ্রমণ করিবে তুমি আমার খাতিৰ ॥ 
এই বত কহি আমি যেতে হবে বনে। 
বার ব$সব ছয মাস ঘুবিবে কাননে | 

পশুদের মত তুমি থাকিবে জঙ্গলে । 
আহাব ন| পাবে মাত! জঙ্গলে দুডিলে 
খোদার দোয়!তে তুমি নগর ন! পাবে। 

পক্ষির! যেমন থাকে তেমনি কাটাবে ॥ 

এ সব কথা শুনে বিবি অন্দব মহলে শিয়ে দাসী ভইনকে বল্লে,ফকিছয়্কে 

মেবে ভাগাও এখান থেকে । দাসী ছুটে এসে তববাবিব আঘাত করতে 

গেল কিন্ত সে অ(ঘাত ফকিবেব গাঁষে ল।গল না--নিজেব দেহে লাগতে নিজে 

দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং স্বত্যু বরণ করল। অন্য দাঁসীর কাছে দাঁসীর স্বৃত্যুব 
খবর গেয়ে রাণী তে! বাদশার ভয়ে ভীত। হলেন। বিধি, দ্রাসীকে 

খল্লেন।- 

কত ন। বাদশ[ব কাছে এই বাত কও। 

নেমকেব দাসী তোরা মোব ছের খাও | 

সভা-অন্তে বাঁদশ। ঘবে ফিরলেন । জোড হত কবে মায়ের কদমে সালাম 

জাঁনিষে তিনি বাণিজ্যে যাব!র ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন। 

কোমেব কথা কিছু বলি গো তোমারে! 

আপন! জানিয়! তবে রাখিবে নজরে ॥ 
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তোমাব হুকুম যদি বজায় না করে। 

বসন পবায়ে দিবে জঙ্গল মাঝাবে ॥ 

কালে শাহা লোঁক-লস্কবে সুসজ্জিত হয়ে আল্লাব নাম স্মবণ কবে 

বাণিজ্য-যাত্রা করলেন। 

পীর এক দিন নামাজ পডে আল্লাব দোষ প্রার্থনা করলেন। আল্লা 

পাঠালেন জিবরিলকে-_“বিবাট নগবে ওকে দিবে যে ভেজিয়া ॥ জিববিলেব 

কাছে নির্দেশ পেষে পীব এলেন বিবাট নগরেব কিনু ঘোষ ও কানু ঘোষেব 
বাডী। 

গৃহস্থ ঘোষ ভাইদেব ভালই অবস্থা । ধন-দৌলত, গক-বাছুব পুচুব।" 
“কত দুধ-দধি আছে ঘবেতে তাহা” । আব আছে টাদেব সমান এক 
ছেলে! 

পীব দোর-গোঁডাষ এসে “ম! মা" বলে ডেকে ভিক্ষা প্রার্থনা কবলেন £__ 

সাত বোজ খানা পানি না! হয আমাব ॥ 

থোঁড। দুধ দেহ মাত। আম!ব তবেতে । 

এলাহিব দোষ! আছে জাঁনিবে মনেতে ॥ 

গোয়ণলিনী বল্ল, _কিছু মাত্র ছুধ নাহি কি দিব তোমারে । 

পীব বললেন_ দশ মন দুধ আছে দেখি তেব! ঘবে। 

ঝুটা বাত বহু তুমি আম।দেব তরে ॥ 

গোয়ালিনী সে কথাষ গুকত্ব দিল না। গ্াঁষেবেব কথা৷ যে ফকিব জানে, 
যার এত গুণ, সে কেন ভিক্ষ। কবে খায ! সে এক বাজ! গ্রাভীকে দেখিয়ে 
বলল, _ 

যত পাব ওবে ফকিব খাওন। ছুইয| 1 
কেমন সত্যবাদী তোব। দেখিব বুঝিয়া ॥ 

পীর মনে ঘনে আল্ল'কে বললেন, _- 

“সুদ্কিলে পডেছি আমি ত্ববাও এইবাবে ৮৯... 
জনম ভোব বৎসহীন আছে দুনিষাতে ! 

কেমনে দোহন আমি করি এক্ষনেতে ] 



৪৩০ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ। 

আল্ল।র হুকুমে জিবরিল মন্ুবাঁয় নামক বাছুর নিয়ে অদ্বশ্যভাবে সেখানে 

এলেন। খুসি হয়ে মানিক পীব সেই গোয়ালিনী বুডিকে দুধ দৌওয়া একটি 

ভশ্ড আনতে বললেন। বুডি এনে দিল সহঞ্র ছিদ্র এক ভাঁড। একে একে 

সা'ত ঘডা দুধে ভরে গেল! গোয়[লিনী সব দুধ ঘবে এনে বলল,-_ফকিব বেট। 

যাহ জানে। সে ঘরেব ছুধ বাইরে নিষেছে নিশ্ষ ৷ তাব পুত্রবধূ সনক! 

বলল,__-“মাত। অতিথ যাবে ফিবে 1 সে কিছুছুধ এনে ফকিবকে দিল । 

ফকিব বললেন ;-_ 

জন্মাবধি থাক তুমি এযো স্ত্রী হইয়!। 
যেই মাত্র মানিক জেন্দ! মাথাষ হত দিল ৷ 

দেখিয়! সে গোয়ালিনী বড গোশ্বা হইল 1 

বুডি তক্ষনাং কিন কানুর কাছে গিয়ে বলল,_-"কত রঙ্গ করে ফকির-দুই 

সনকার সাথে ।” 

ঘোষ তে| একথ! শুনে বাকদেব মত জ্বলে উঠল। সেক্রত এসে পীরের 

মাথায় মারল--“তেগ"। পীব অন্তহ্থিত হলেন। তব মাথাব মোহর| পড়ল 
মাটিতে । মোহর! কাল-সাঁপ বূপে দংশন কবল কিনুকে । সকলে হাষ হায় 

কবে উঠল । 

সনক! বসিয়। তখন আল্লাকে ধিযায় ॥ 

সনকাব মোনাজাত আল্ল। কবিল কবুল ।-** 

সেখানে এক ব্রাঙ্গণেব বপ ধবে মানিক পীর এলেন। 
বুডি বলে ওবে বাছা বাছাষ পেলে আমি । 

আমাৰ যত ধন আছে অর্ধেক পাবে তুমি ॥ 

মানিক তখন আল্লা নাম নিয়ে কিনব "পায়ে ক্ষ দিতে সব বিষ হযে গেল 

পানি। কিনব জীবন পেল। অর্ধেক ধন দিবাঁৰ ভয়ে বুডি কপট মূর্চছ| গেল 
ম(নিক ম্মবণ করলেন আল্লাকে। 

ঘরে মৈল গোয়ালিনী বাইবে মৈল গাই। 
কতেক বাঞ্ুব মৈল লেখা-জোখা নাই ॥ 
সনকা বলে আমি কি বলিব আর। 

মানিকের তল্লমসেতে যাই এইবার £ 
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সনকা, পীবেব আগমন, দুধ ভিক্ষা চাওষ1, পীবকে গালি দেওয়া! ইত্যাদি 

সব ঘটন1 বলতে,_-কিন্তু ঘোষ চললে। পীবেব সন্ধানে । সাত দিন সাঁত বাত 

সন্ধান কৰে অবশেষে মাঁনিকেব দধাষ সে সাক্ষাত পেল মানিককে । ছু'পাষে 

জিষে ধবে আনুকৃলয প্রার্থন। কবতে মানিক পীর সদয় হধে কিনব বাড়ী 

এলেন । এলাহিব নাম স্মবণ কবে তিনি দোৌঁষ। পডলেন। আল্লার ছকুশে 

সব গক বাঞ্ুব বেঁচে উঠল। তখন কিন্ধু ঘৰ থেকে দশ মণ দুধ এনে 

খেতে দিল পীবকে । আবে! দিল এক গাভী আব দশ বিঘা জমি। মানিক 

বললেন এ সবই তোশাঁব বইল। 

যে সমেতে গাভী দোহন কবিবে আপনে । 

আল্লাব নামেতে দুধ দিবে যে জমিতে 

এই বলে মানিক পীব আপন!ব আস্তানায় ফিবে গেলেন। 

বাদশ। কালে শাহ। ততদিনে বাণিঙ্গা-জাহাজ নিষে আমিবাবাদের 'ঘ1টে 
পৌঁছে গেলেন। নিত্রিত সেই বাদশাব শিষবে গিষে হাছিব হলেন গন্জ ও 
মানিক । মানিক বললেন-_ 

হইবেক লাঁভক। তের] বিবিব উদবে ॥ 

সেই লাডক। হৈতে তোমাব বাঁডিবে ধনেতে । 

লাল মানিক পাবে কত হাসিতে খুশীতে ॥ 

কাঁলে শাহা সেই বাত্রে মানিক-হীস পাখীব পিঠে চভে এলেন বিবি বঞ্জনার 
নিকট, তিনি নিজেব কাছেব চাঁবিব সাহায্যে কুলুপ খুলে বিবিব কাছে 

গেলেন এবং বান্বি শেষ না হতেই সাক্ষাতকাব শেষ কবে ফিরে 
এলেন জাহাজে । মানিক পীর বললেন,--কোন চিস্ত কবে ন|,_ 
ভাট।ব টানে টানে যাও জাহাজ নিয়ে। পাবে বহুত মাল, বসে খাবে 

চিবকাল আর এলাহিব নাম করবে । 

প্বদিন বাদশ। কলে শাহ! সকালে সদলে বওয়ান। হলেন এবং আরে। 

এগ্বিষে চললেন। 

এদিকে দেবাগ সহবে কালে শাহবি মাত! আফেমন! বিবি সকীলে ঘুম 
€থেকে উঠে দাসীকে বললেন পুত্রবধূ বক্তন! বিবিব খবব নিতে! দাসী এসে 



৪৩২ বাংলা পীর-সাহিত্যেব কথা 

জানালো যে দরজাব কুলুপ খোল।, দরজ| খোলা, বেহুস হয়ে বিবি পালনে 
শুষে আছে । বুডি বললেন,_- 

এতদিন পবে তুই কালি দিলি কুলে ॥ 

কুদ্ধ বুডি দাসীকে দিষে বঞ্জন| বিবির গায়ের2অলঙ্কার খুলিয়ে নিলেন, 
তাঁর বদলে-_-পবালেন চট । তারপর তাকে পাঠিষে দিলেন বনবাসে 
আমীর।-জঙ্গলে। 

রঞ্জন! বিবিব সোনাঁৰ ববণ দেহ বনে বনে ঘৃবে ঘুবে হল মলিন বরণ । 

তিনি শুধুই কাদেন আব স্মরণ করেন আলীকে । নষ মাঁস পব তিনি বনে 
দেখতে পেলেন দীন নামক এক ফকিবেব কুঁডে ঘব। রঞ্জন গিষে তাকে 

সর কথা বললেন। সব শুনে ফকিব তাকে আশ্রষ দিলেন। 

সেদিন দীন ফকির গ্রামে গেছেন ভিক্ষাষ। বঙ্জন। প্রসব হয়ে বসে আছে 

ঘরে । , ঘবে ঢুকে টাদ স্বরূপ পুত্রকে দেখে ফকিব তে! খুব মুগ্ধ। দাইকে 

আনালেন সহর থেকে । দাই বললে,_লাডকা খুবই বেমাব। কমিন! 

সহরে শাহা হবিবের নিকট নিয়ে যাও-_তিনি ভাল কবে দেবেন। ফকিব, 

লাভকা! লাল মাঁনিককে নিষে গেলেন তাৰ কাছে । শাহ! হবিব বললেন,_ 

দাঁওষ|ই খাওয়াই পাছে লাড়কা মার। যায় ॥ 

ফকির ফিরে এলেন ঘরে । দাই দু টাক! নিয়ে ফিরে গেল। শাহা হবিব 

ডেকে আনালেন উজিরকে | বললেন,__দীনু ফকিরের ঘবের ছেলেকে চুরি 

করে এনে দাও,_অনেক টাকা পাবে। উজির এক দাসীব সাহায্যে যাছুব 

জোরে লাল মানিককে এনে দিল হুবিবের কাছে। 

সকালে উঠে রপ্জন। বিবি পুত্রকে না পেরে কেঁদে উঠলেন। খবর শুনে 

ফকিরের মাথাষ যেন আক।শ ভেঙ্গে পডল। 

লাল মানিকের সন্ধানে বাবে বছব কেটে গেল। মানিক 

পীব এবাৰ এসে তাদেব সঙ্গে দেখ! দিলেন এবং আপন পবিচষ দিলেন। 

বিবি তখন পীরেব পা জড়িয়ে ধবলেন॥ পীবেব দয| হল। বিবিকে পীর 

পবামর্শ দিলেন রাজ-দরবাঁবে নালিশ করতে । বিবি নালিশ কবলেন বাজার 

নিকট। রাজা সে নালিশ নিলেন না,“ববং উ1কে তাডিষে দিলেন। 

পুত্র বিরহে বিবি রাস্তায় বসে কীদেন।' পুর বোঁজ সেই পথ দিষে বিদ্যালয়ে 
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-যায়। নিজেব পুত্র বলে চিনতে পেরে বিবি আবে! কাদতে ল/গলেন। 
লাল মানিক একদিন বলল,-তুমি কাদ কেন* বিবি সব কথ! বললেন। 

পুত্রেব হৃদষ সেই দুঃখে গলে গ্েল। 

অনাহাবে কৃশকাঁধা মাঁতাৰ জন্য লাল মানিক আপনাব আহাবের অংশ 

এনে দিলে বিবি বললেন,-- 

যদি সত্য মেবা লাডকা হও বাপু তুমি! ) 
কেমনেতে এঁ ভাত খাব তেবা আমি ॥ 

শাহাব উপব লাল মানিকেব সন্দেহ হওষাষ বলল +*- 

এক বাত কহি বাব! তোমায় হুজুবে ॥ 
ছেবে মেবা এক হাত দেহ উঠাইষা ৷ 

বলিব সকল কথা বষান কবিষা ॥ 

শাহ! তখনই তাব মাথায় হাত দিতে লাল মানিকেব আবে সন্দেহ 

"ঘনীভূত হল। মনে মনে সে ভাবল্সস- 

পিতা মাতা হইলে পবে বেটাব ছেবেতে । 

কোন মতে হাত তাঁবা না পাবে তুলিতে ॥ 

মানিক পীব এবাব বগ্রনাকে সঙ্গে নিষে রাজ দববাবে গেলেন। তিনি 

লাভক। চুবিব বিববণ বাজাকে বললেন । রাজ! ডেকে পাঠালেন শাহা 

হবিবকে | হবিব বললে ঃ ছেলে আমাব । বাজ! মনে মনে বললেন,---কি করি 

"এখন । 

মানিক পীর বলেন লাঁডকাব মুখে সাত জোড! পটি বাধা হোক ॥ 

“সাত পাঁচিল ভেদ কবে দুধ যাঁবে যাব ॥ 

তাব সঙ্গে দাবি-দাওযা কিছু নাহি কাব 1 

বাজাব হুকুমে শাহ হবিব, দাসীকে আপন স্তন হতে ছুধ দিতে বলঙগেন ! 
দাসীব স্তন হতে দুধ তো বেব হস্লই না, যন্ত্রণায় সে কেঁদে ফেলল । জন্ম-বাঞ্জার 
দুধ সেকি সম্ভব । অপব পক্ষে বিবির স্তন হতে এমন দুধের প্রবাহ এল ষে, 

সাত পুরু কাপড তিজে গেল । 

দুধ দেখে বাঁজা তখন বেহুস হল । 
স্্্্ঠ 
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বিবি লাল মানিককে পেলেন ৷ মানিক পীবকে তিনি সালাম জানালেন ॥ 

“সালাম কবি বেওয়! জোড হাতে কয়! 

কহ্ বাব! লাঁডকা লয়ে যাইব কোথায় ॥* 

মানিক বললেন, লাডকা নিয়ে নদীর ধাবে যাও। তীাবা নদীব ধাবে 
গেলেন। পীরেব পবামর্শে লাল মানিক পথ চলতি ধখাঁব সাক্ষাত পেল, 
তিনিই কালে শাহা। সে কালে শাহাকে বললে, __বাজাব হুকুম আঁছে, 
তার কাছে যেতে হবে। অন্যথায় সব ধন এখানে দিষে আপনাব ঘবে 
ফিরে যাঁও। 

কালে শাহ] চিন্তিত হয়ে অবশেষে গেলেন বাঁজাব কাছে। ভিনি লাল 

মানিকেব নামে পাণ্টা নালিশ কবলেন। লাল মানিককে আনা হল দববাবে । 

লাল চান্দ বললে,_- 

বাব বচ্ছব মাতা মের! ফেবে বনে বনে। 

পিতাব অন্বেষণ আমি ন| পাই জাহানে ॥ 

বঞ্চনা আমার মাত। দেবাগ সহব ! 

সত্য কবে বল দেখি কে হয তোমাব ॥ 

যেই মাত্র লাল চান্দ এই কথা বলে। 

আপনাব লাভক! বলি তুলে নিল কোলে ॥ 

বুকেতে রাখিল তাবে মুখে চুমা দিষা। 

কান্দিতে লাগিল শাহ! বিবিরে দেখিয়া ॥ 

লাল শাহা বলল-- ূ ৫ ০ 
মানিক পীব হইতে মোবা আছি যে বাঁচিয়! | 

নহে ত জননী মেবা যাইত মরিষ। ॥ 

শাহা এবাব মানিক পীবেব জন্য আকুল হলেন। . দয়াল পীব সেই 
আ'কুতিতে সাঁডা দিলেন ,_আল্ল/কে ভেবে পীব সেখানে এলেন । শাহ! 

বললেন- “য|হা চাহ তাহা দিব কহিনু ভোমাবে।” মানিক পীব বললেল,__ 

*আপনাব দেশে যাহ ধনে কাজ নাই |” 

কালে শাহ্। বলে আমবা যাইব পশ্চাতে । 

খঙ্পবাত কবিব কিন্তু মানিকেব নামেতে ॥ 
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কালে শাহা দেশে দেশে সে খযবাতের খবব পাঠাঁজেন এবং মানিকেব 
নামে খয়রাত জাকাত দিষে সকলে মিলে আপনাব মোকামে ফিবে 
গেলেন। 

কাহিনীর আবন্তে কবি ভণিতায় বলেছেন__ 

হীন লাচাঁর কয় সবাকার .পায় 
আমি বড গুণাগাঁব। 

নছিবের ফেবে বাপ গেছে ম'বে 
ফেলে ছুনিয়া মাবার ॥ 

মানিক পীব পীঁচালী কাব্যে বিভিন্ন কাহিনী-অংশে শৈশবকালে মাতা- 
পিতাব স্লেহবঞ্চনাৰ কপ চিত্র যেন কবিব অসহায় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
অঙ্কিত হয়েছে। 

কমবদ্ধিন শাহার পুত্র মানিকেব বাল্যজীবনে নেমে এল ছুঃখের ভার! 
মানিক বিক্রীত হল বদর শাহার কাছে মাত্র দ্প টাকার বিনিময়ে । তিনি ভুরত 
বিবির কোলে মানুষ হতে লাগলেন। পালক পিতা বদর শাহ! বাণিজ্য থেকে 
ফিরে এসে অকাবণ সন্দেহে তার কঠোর শান্তি স্বরূপ পরীক্ষাব বিধান 
করল। তাঁকে সিন্দ্ুকে বন্ধ কবে আগুনে জালানো হল! উপবোক্ত ঘটনাব 
পরিপ্রেক্ষিতে সে দুঃখে কবি বললেন, 

মানিকের দুঃখ যত আমি তাহা কব কত 

মুখ দেখে ছাঁতি ফেটে যায় ॥ 

অন্য কাহিনী অংশে রঞ্জনা বিবিব পুত্র লাল মানিকেব এক জঙ্গলে অসহায় 
অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং সেখান থেকে ছুষট ব্যক্তিব কবলে পে শৈশবে 
দুর্দশা ভোগ কবাব কথায় কবিব ভশিভাষ আছে-_- 

থোডাই বয়সে ভাই বাখিক্লাছে আন্তা সাই 
পিতা মাত গেছেন মবিয়া! । 

পঞ্চম বছৰ পবে ধবিয়৷ ওস্তাদ পীবে 
শিক্ষা করি এলাহি ভাবিয়া ॥ * 

বহুত্ত কচ্ছেন্স! কবে শিখাইল মোর তবে 
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কুমার হাটে বসতি তাহায় 1... 

একা আছি এ সংসারে ' মাবাপ গ্রিক়াছে মরে 

ভাই বন্ধু আর কেহ নাই ! 

বাল্যকালে লাল মানিক পালিতা মাতার নিকট নিষ্ুপ্ন ব্যবহাব 
পেয়েছিল,-_য1 কবির হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। অভুক্ত মাতার দুঃখে তাই লাল 
মানিক আপনার আহারের অংশ এনে দান কবতে মাতৃ-হৃদয়ে যে বাংসল্য- 

ভাব জাগ্বরিত হয় তার বর্ণনায় কবি লিখেছেন, 

বঞ্জনা! বলেন বাবা ভাত কোথা পেলে । 

কি কপেতে এই ভাত এখানে আঁনিলে | 

লাডক] বলে ওগো বেওয়া কহিগো তোমারে । 

দুই দিন তেরা লাগি আছি অনাহারে ॥ 

একথা শুনে রঞনা বিবিব দুঃখ ছিগুপ হল। আহা! তোব ম্বুখেব ভাত 

কি করে খাব! ভাতে তো তোবই শরীবের জোর কমে যাবে। লাল 

মানিক সেই মধুর বচন শুনে সত্যই এবার মাতৃয্লেহেব স্পর্শ পেল। সে 
কেঁদে উঠ্্ল। কিন্ত বাড়ীতে ফিরে এসে পালিত1 মাভাব কাছে দাকণ 

ক্ষুধাব কথা বলতে তিনি অল্পই ভাত দ্রিলেন। তাতে উভয়েব মধ্যে দেখা দিল 

অসস্ভতোষ এবং শেষ পর্যস্ত-_ 

একথা! শুনিয়া বিবি জলিয় উঠিল । 

সাদণ্ডান রাখিয়] তারে চাপড মাবিল ॥ 

এয়ছা জোবে মাবে সেই লাঁডকাব মুখেতে । 

সামালিতে নাহি পারে গিবে জরমিনেতে ॥ 

কতক্ষণ বাদে লাকা হুস কিছু হইল । 

কবি তাঁর ভণিতায় বাব বার যেভাঁবে নিজেকে হীন, অধম, ল।চাব, 

গোনাগার প্রভৃতি শব দিয়ে আখ্যাত করেছেন তাতে পীরেব প্রতি তাঁব 

অবিচল ভক্তির সাথে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরম প্রেয়েব নিকট আত্ম সমর্পণের 

কথাই প্রকাশ পেয়েছে । এই কাব্যেও -প্রত্যক্ষভাবে পীবেব প্রতি এবং 

পরোক্ষভাবে আল্লাব প্রতি লক্ষ্য বেখে ভাদেব মাহাত্ম্য--কথাই বিরৃত হয়েছে । 
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মানিক পীর ভক্তেব ভক্তিতে সহজেই সন্তুষ্ট হন। সাত ঘডা ছুধ দোহন 

কবে দিলেন মানিক অথচ সব দুধ ঘরে বেখে সামান্য একটু এনে দিল কিনুর 

পড়ী সনকা। পীব তাতেও খুসী হয়ে পৌয়া কবলেন সনকাকে। আবার 
প্রষোজনে পীব কুদ্ধ হয়ে অভিশাপও দিতে পশ্চাৎপদ হন না। রঞ্জনা বিবিব 
রূচ ব্যবহারে পীব ক্ুদ্ধ হয়ে বললেন-_ | 

খানাপিন। নাহি দিলে আমার তরেতে । 

এলাহি কবেন যেন যাইবে বনেতে ॥ 

এই দোঁয়। কবি আমি যদি হই পীব। 

ভ্রমণ কবিবে তুমি আমার খাতির ॥ 

পশুদেব মত তুমি থাকিবে জঙ্গলে ৷ 

আহার না পাবে মাতা জঙ্গলে ঢুডিলে ॥ ইত্যাদি। 

কাব্য রচনায় কবি আপন দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন। তাই বাধ বাব কবি 

বলেছেন-_ 

হীন পিজিবদ্দিন বলে সবাব জনাবে। 
তল চুক হইলে ভাই সবে মাফ দিবে ॥ (পৃ ২৭) 

কবি নিজের লেখায় সম্তভষ্ট হতে না পেবে-- 
কফিলদ্দিন নাম ঘর জগদিয়] মোকাম । 

বডই পিয়ারা সেই বড গুণধাম ॥ 

সমাপ্ত করিয়া! কেচ্ছ! দেখাইন্ তাবে । 
বহুত কছেল্প! কবে দিল মেরা তবে | 

কফিলদ্িনেব মঙ্গল কামন। কবে তিনি গাইলেন-_ 

আমি হীন ভাবিয়া আল্লার দরগায় 

স্থুখে সালামতে আল্লা! রাখেন ভাহায় ॥ (পৃ ১৯) 

আজিমাবাদ ধানশিস্য! নিবাসী ফকির মহাম্মদ যে পাঁচালী কাব্যখানি 
লিখেছেন তাব কাহিনী থেকে পিজিবদ্দিন সাহেব লিখিত কাব্যেব কাহিনী 
সম্পূর্ণ পৃথক । সংক্ষিপ্ত কাহিনী এইকপ 7 

ব্যাধি সৃষ্টি কৰে আল্লা মুদ্ধিলে পডেছেন,-_-তাদেব সামলায় কে! ইলাহি 
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পাঠালেন জিবরাইলকে-_মক্কাব সব পীর-পহগনবরকে ডেকে আন। তাবা 

এলে ইলাহি বললেন, 
শুন সভে এই মতে ব্যাধিগ্ণে লেহ উঠাইয়]। 

তারা নিজেদের অক্ষমত। জানিষে মাথা ছেটে কবে রইলেন। এলাহি 

তখন মানিককে তাতে ব্যাধি সমপণ কবে ছুনিয়ার 'পবে পাঠালেন। উার 
সঙ্গী হরজ আলি। মর্তভূমিতে উত্তীর্ণ হয়ে ভাবা মক্কায় যেতে মনস্থ কবলেন। 
মন্কায় পৌঁছুবাৰ আগেই নামাজের বেলা হল। জঙ্গলের পাশে নদীব ধারে 
একান্তে আশাবাডি ও সোনার খডম বেখে দুজনে বসলেন নামাজে । সেই 

সময় দুখিয়! ও তাব মা জঙ্গলে গক চবাতে এল । দুব থেকে মানিক-_অলিকে 

নামাজ কবতে দেখে দুখের কৌতুহল বেডে গেল। মাকে বলে সে দেখতে 

চলল 'নামাজ পড়1। পথিমধ্যে দেখে ছুটি সোনাব খডম। লোভ সে আর 

সামলাতে পারল না । খডম দুটি চুবি কবে নিয়ে এল মাষেব কাছে। মা 
তাকে ভর্তংসনা কবলেন । 

দুখে গেল খড়ম বেচতে বাজাব বাঁজাবে। বেনে, তো ফকিবের খডম 

দেখে ভয়ে অস্থিব। অমনিই কিছু টাক1 দিষে সে তে! দ্ুখেকে বিদায় কবল । 

সেই টাকায় দুখে হাট-বাঁজাব কবে এল। মাতা-পুত্র ভোজন সমাধা কবে 
পালক্কে শুয়ে বিশ্রাম কবছে-_-এমন সময় মানিক পীব এলেন খডমের সন্ধান 

স্বত্ব ধবে। ফকিবের জিগীব শুনে দুখেব মা এল ঘবেব বাইবে। খডমেব 

কথ দ্বখেব মা স্বীকাব করল না। মানিক ধমক দিলেন £ আমাব সঙ্গে 

কপটত। কর! ! এল ছুখে। সেও প্রথমে স্বীকাব করতে চাষ না। অবশেষে 

সে মনের কথা বলল যে তার কাঙাল দেখে কেউ তাব সঙ্গে বেটির বিয়ে 

দেষ না। তাঁব সাধ--সোনার খডম বেচে সে বিয়ে করবে। মানিক পীর 

বললেন-__বীবসিংহ রাজার মেয়েব সঙ্ষে তোর বিয়ে দিয়ে দেব, আমায় 

খডম এনে দে। দ্বখে বললে বাগদীর ছেলে আমি, আমি বাদী 

মেয়েকেই বিয়ে কবব। মানিক বললেন £ যা খুসী কব-_আমায় খডম 

এনে দে। দুখে আবাব খডম চুরির কথা অস্বীকার কবল-_ 

রর পবিহাষ কবেছিনু শুন শাহাজী। 

মানিক: এবাৰ বেনের কাছে. টাক! নেবার কথা ফাঁস কবলেন। দুখে 
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তখন জডিষে ধবল মানিক পীরেব প|। বললে, তুমি আমার বিষেব ব্যবস্থা 

কবে দাও । 

তিন সত্য কবে পীব ব্রাক্মাণেব বেশে প্রথমে গেলেন বাঁজসভায় । 

সসেথানে তিনি বাজাব ব(বো বছবেব কন্যাব সাথে বিয়েব সন্বদ্ধ করলেন। 

পাত্রের বিববণ শুনে বাজা৷ কন্যা-সম্প্রদানে ব্যগ্র হলেন । মানিক পীর ফিরে 

এসে মে শুভ সংবাদ জানালেন দ্ুখেকে । এত দ্রুত সম্বন্ধ করে আসতে দুখে 

ফকিবকে বিশ্বাস কবল ন|। সে বলল-_- 

কেমন বাজাব কন্যা! দেখাবে আমাবে | 

মানিক বললেন,_-বেহ। ন1 হইলে আগে কন্যা দেখাষ কে! ছুখে বললে 

--বাগদীব বিষেব নিষম মান্তে.পাড।-পডশীকে হলদি-তেল মাখতে এবং খীর 

পিঠা খেতে দিতে হবে। অতএব দাষে পডে ফকিব তখন আসমানেব চার 

শৈলি ডাকিষে তাদেব দিষে সব যোগাড কবালেন। দুখেব আবে 

বাষনা £-- 

পছন্দ মতন দীঁত-বাঙ। কবাব পাত। চাই, বাজন|-বাদ্যিব ব্যবস্থা কবা চাই, 

আশতস বাঁজি চাই । আবে! বাষন।--“আঁধাঁবে কেমনে যাব বাজাঁব দববাঁবে |” 

অগত্য। মানিক পীব বনেব বাঘদেব দ্বাব। মশাল বহন কবিয়ে ববসহ বওন৷ 

হলেন। 

ববকে কিছু দুবে বেখে বামুনেব বেশে মানিক গেলেন বাঁজবাভীতে | 
একদল বাঘ অ(সতে দেখে বাঁজাব প্রাণ গেল উডে। বাজ] বললেন-- 

জামাই আব তুমি আসিবে লোকে কাজ কি। 

মানিকও তাই চান। বাঘদেব বাদ দিষে ভিনি দুখেকে নিয়ে বিবাহ্- 

সভাষ এলেন । সোনার বিছান। দেখে দুখে তে। ভষে মানতে বদল । বাগে 

মানিক তাব গালে মাবলেন দুই চভ। দুখে উঠে বসল বিছানায় । পীবেব 
অলৌকিক শক্তিতে ত1 আব কেউ দেখতে পেল ন|।। পঞ্চ উপকবণে 
কাঞ্চনেব থালায় জামাই বসল খেতে । বালের বাঞ্জন সে ধেতে পারল 
না। মানিক দেখলেন --বিপদ। . সে মন্ত্রই বা] পড়বে কি করে। 
বাজ। ভাব লোকদেব বললেন,জাঁষাইকে আন, কনা হাতেব সঙ্গে 
ভাব হাত বীধ। মানিক বসলে,_ন! ন!, ও পর আমনের লিবনন্। কাজ! 
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দুঃখিত মনে সে ব্যবস্থা মেনে নিলেন। ছুখে বাসব ঘবে কন্ঠাব কপ দেখে 
হতবুদ্ধি হয়ে গেল ,_- | 

ইন্দ্রেব কামিনী জিনি দেখি তনুবেশ 
মুঠিতে কাকালি লুকায় পিঠে ভাজে কেশ। 
বিনোদ-বদ্ধান হাব গাথ্যা দিছে গলে 

| মাথাব মানিক কন্যাব ধিকি ধিকি জ্বলে । 

ত্ুখেব মনে হল যেন সাক্ষাত মা মঙ্গলচণ্ডী ৷ সে বারবাব গড করে আব 
পা 

মাহামাই চণ্তী ঠাঁকুবাণী তোমাকে বূঝাই 
আজি যদি বাঁচি মাগো কালি ঘবে যাই। 

[ ' শুনে রাজকন্যা হাসি চাপতে পারে ন|। কন্তাব হাসি শুনে দুখে ভয়ে 
ঘরেব চাল থেকে ঘোভাব ঘাস নিযে ঘরেব এক কোনে বিছিষে তাতে শুষে 

রাত কাটালো। সকালে বাজকন্যা কেঁদে সমস্ত মাষেব কাছে জানালে বাণী 
অভিযোগ আনলেন বাঁজাব নিকট । রাজা হুকুম দিলেন__ 

ঘটক বামুন কোথা বেঁধে আন গিয়া । 

বামুন এসে বললেন-_-“ঝালে নুনে তোমর! কবছে যবক্ষাব 1” আব 

কান্নার কথা £? বনে বনে বিষে হল, _মাঁবাপ, আত্মীষ-কুটু্য কেউ খবৰ 

পেল না--এ কাবণে কেঁদে ছিল। গড করাব কথায় দুখেব জবানে ভব কবে 

মানিক বললেন, 

শোবাব তবে এমন জাগা দিয়াছিল মোকে 

'বেটাব হইয়া গড কব্যাছিলাম তাকে ! 

তারপর সে নিজের এশ্বধ্যেব গল্প করল! বাজা তা দেখতে চাইলেন। 

জামাই জানালো-_র্পাচ দিন পবে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে । পীবকে তখন 

দুখে বললে,_-আমাব তো তালপাতাব ঘব, কি হবে উপায! মানিক 

বললেন-আমি এগিষে গিয়ে সব ব্যবস্থা করি! দুখে বলল, আমাকে 

'ফেলে পালাবার মতলব। মানিক আল্লাব দোহাই দিয়ে চলে গেলেন এবং 

গ্রিয়ে সব ব্যবস্থা কবলেন। হরজ আলি বললেন,_সবই তো হল, কিন্তু 

রাজার দলবলের পবিচর্ধ্যা/ কববে কে» মানিক বললেন,-- 
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উনকোটি ব্যাধি আমাব মাঙ্গাইযা আন । 

ব্যাধিগণ এল পবিচ্্যা কবতে ৷ দুখেব কুড়ে ঘবেব চাবদিকে সোনাব- 
শহব গ্রডে উঠল । “সেই তালপাতার ঘবে পীব সিদ্দি ঘুটে -খাষ 1 

পাঁচদিন পব। বাজ! চললেন জামাই-এব সাথে ঘব দেখতে । দুখে 

ঘোড।ব পিঠে উল্টে! কবে বসেছে । সেই ভাবে বসতে দেখে সবে তো! হেসে 

ধুন। অন্তর্য্যামী পীবেব শক্তিতে ঘোডার লেজেব দিকে হল ভাব মুখ । 

সৈন্ত সামন্ত নিষে বাদ্যভাণগ্ড কৰে বাজ! এলেন জামাই-এব বাঁজীতে। 

হবজ আলি এগিষে এলেন অভ্যর্থনা কবতে ।? আদব-আপ্যাষনে পবিতৃপ্ত 

হয়ে বাজ চাইলেন বেহাইকে গড কবতে। দুখে আপি কবল। বাজ! 

নিষেধ শুনলেন না। বাজাব আসবাব আগেই তালপাতাঁৰ ঘর সোনাব 

মন্দিবে পবিণত হল । মন্দিবে দ্ুকে তফাৎ থেকে পীবকে বাজা কুনিশ 
করলেন। পীব আশীর্বাদ কবলেন সেই বাজাকে। তাবপব 

বিনা অনুমতিতে £ঘবে ঢোকাব অপবাধে পীর তাকে দু'চাব ঘুষি মেবে 

সঠিক পরিচষ নিলেন। পৰিচয় পেষে পীব খুশি হযে সকলকে ভোজনে 
বসালেন। মানিকেব হুকুমে হবজ আলি, বাজ ও তাব দলবলকে উপযুক্ত 
ইনাম দিলেন। বাজাও জামাইকে অধ্ধেক পবগন!। লিখে দিলেন । 

সকলে চলে গেলে মানিক বললেন দুখেকে,_ 

এখন সোনাব খডম ছুটি এনে দেহ মোঁবে 

তোকে দুয়। কব্য। যাই হজ মক্ষ। শহবে । 

দুখে বললে,-তা হবে না।? আগে সাডে তিন গণ্ড। বেট। হোক--পবে 

খড়ম দেবো । 

মানিক হেসে বললে, 

বাইশ লক্ষ পবগনাব হইল বাঁজতি 

তু নাগ্রি ছাড বেট! বাখালিষ। মতি । 

পীব মঙ্কায চলে গেলেন। পীবেব নামে দুখে ভালে। বকম শিবনি. 
দিলে, 

মানিকের গীত যে বহিল এই খানে । 
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পিজিরদ্ধিন সাহেব বিবচিত কাব্য থেকে ফকিব মহাম্মদ বিরচিত কাব্য 
অন্ততঃ কাহিনী অংশে অত্যন্ত হাঁক্ষ/! ধবণেব। মানিক সম্বন্ধে সাধারণের 
প্রচলিত ধারণায় ফকিব মহাম্মদের কাব্য-কাহিনী পীর-মাহাজ্্য সম্বন্ধে অনুষ্চ 
ভাব সৃষ্টি করে। বিপদে-আপদে অথব। শোকে-দবঃখে এ দেশে পীবগণেৰ 
জীবনপণ কবে যে দরদী ভূমিকাঁষ অবতীর্ণ হতে দেখার ইতিহাস আছে তাৰ 
সঙ্গে এ কাহিনীর সঙ্গতি নেই। আল্ল! উনকোটি ব্যাধি সপে দিলেন মানিককে 
--ভাল কথা । কিন্ত তিনিযষে আধি-ব্যাধি থেকে মানুষ বিশেষতঃ পশু- 

সম্পদকে রক্ষ! কবেন এ কাহিনীতে তার কোন আঁভাসই নেই। আঁপনাব 

খডম ফিরে পাঁওষাটাই যেন তাব সর্ধপ্রধান কর্তব্য । 

মানিক পীবকে ধ্বংদ করতে পাঁরে এমন কেউ নেই । বদব শাহ তাকে 

সিশ্ধৃকে ভরে জ্বালিষে দিয়েও ধ্বংস কবতে পারলেন না, অথচ ছুখেব বাষন! 

অনুযায়ী ভাব বিয়ে দেবব এবং সম্ভান দেবার প্রতিশ্রুতি পালন কবে তবে 

চুরি যাওয়! আপনাব সোনার খডম জোড] পেতে হযেছে । কবিব এ কাহিনী 
হাস্যবসাত্মক ! রাজকন্।ব সঙ্গে বাখাল মুবকেব বিবাহ, উভষের আচবণের 
মধ্যে বৈষম্য পাঠিকেব যথেষ্ঠ হাগ্োদ্রেক কবে । ববকে বিছান| ছেডে মাটিতে 
-বসা, বৌকে মঙ্গলচণ্তী মনে করে গড কব, বাসব ঘবে চাঁলেব খভ টেনে এনে 
মাটিতে বিছিষে সেখানে শুয়ে রাত কাটানো, বাজকন্তাব হাসি শুনে ভয় 

“্পাওয়। ইত্যাঁদি ঘটন! হাগ্যবস সৃষ্টব উস । এতে পীবেব প্রতি ভক্তি জাগাতে 

সাহায্য করে ন!। অথচ পিজিবদ্দিনেব কাঁব্যেব কাহিনীতে কিনু-কানু ঘোষ 

সম্পর্কিত ঘটনাষ, রগ্রনা বিবিব ককণ জীবন সম্পর্কিত ঘটনাষ পাবেব 

ভূমিক1 সাধাঁবণেৰ মনে আপনিই ভক্তিভাব জাঁগবিত কবে । 

তবে ফকিব মহাম্মদেব কাব্যে ভাষাব কিছু উৎকর্ষ লক্ষ্যণীয় । সৈন্যা- 

সামস্ত নিয়ে রাঁজ। যখন জামাই-এব বাডী এলেন তখনকাব একট মনোবম 

-বর্ণন। তাব প্রকৃষ্ট উদাহবণ,_ 

ক্ষেত্রি ক্লেতে কেবল জনম তাহাৰ 

নবীন বষসে যেন ষোডন্য! কৃঙাব ! 

ললাটে চন্দন টাদ পবম উজ্জ্বল 
গগন মগ্ডলে খেন শশী টলমল । 
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খীডা-্ধাব বাশি তার লাসিকার গ্রঠনে 
বিজলী ছটকে যেন মুখেব দশনে । 

কর্ণমূলে বীববোঁলি তাঁকে ভাল সাজে 
বতন-নপুব ছুটি চরণেতে বাজে ! 

এ কাহিনীতে আন্ত! মহিমাৰ কথা নেই বললেই চলে ;_আছে শুধু 
মানিকেব মাহাত্ম্য কথা । আল্ল! ব্যাধি সৃষ্টি কবে মুদ্ধিলে পডবেন--এই সব 
'বাঁবণা ইসলামি আদর্শেব সম্পূর্ণ বিবোধী। স্ুস্কিলে পডাব মতন বক্তব্য 
অন্য কোন পীব-কাব্যে লক্ষ্য কৰা যা না । মানিকেব মাহাত্ম্য দষা, প্রেম, 

মহানুভবতা, ত্যাগ, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণাবলী অনুপস্থিত। জনৈক বাখাল- 
বালকের বিবাহবূপ খেয়াল চবিতার্থ কবতে মানিক পীব তাঁব বূজরগী বা 
অলৌকিক শক্তির ব্যবহাব কবেছেন। এভাবে বাখাল-বালককে বাজাব মতন 

ধনৈম্ব্্যশালী -কবাব মধ্যে মানিক পীবেব যতখানি যাদুকবেব ভূমিকায় 
প্রতিভাত হতে দেখা যায়, অবহেলিত, ব1! নিপীডিত বা দূর্দশাগ্রস্ত কোন 

ব্যক্তিব মুক্তিদাতাঁৰ ভূমিকাষ দেখা যাষ না। একাহিনী তাই কাহিনী 
হিসাবে শ্রুতি-মধুব হলেও তা অর্বাচীনেব নিকট পবিবেশন-যোগ্য বলে মনে 

হয। এ কাহিনীতে সমাজ-হিতৈষণার মৃল্য অনুপস্থিত। পাঁচালী কাব্য হিসাবে 
এব ভাষাব চাতু্য অবশ্য প্রশংসনীষ বটে, কিন্তু ভাৰেব গ্াভভীর্য্য নেই বলে 
এব সাহিত্যিক-সৃল্যও যে একেবাবেই নেই তা বল] যায় না। খডষ উদ্ধাব 
অভিযান, বাখাল-বালকেব নিকট বাজাব কন্যাব বিবাহ, বিবাহ-বাত্রিব 

বিববণ ইত্যাদি সাধাবণ মানুষেব কাছে হাস্ত-বস সঞ্চারে সাহাষ্য 

কবেছে। সেই দিক দিষে এই কাব্যে সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্ষ্য । 

অনেক অঞ্চলে এক কালে মানিক-যাত্রার বহুল প্রচাব ছিল! তাতে 

মানিক পীবেব মাহাজ্ম্য-কথাই প্রচাবিত হত। আজ আব তাব বহুল প্রচাব 

দেখা ষাঁষ না। বষগরৃদ্ধ বাক্তিব নিকট থেকে ষে কাহিনী পাঁওষা যাষ তাৰ 
সংক্ষিপ্ত কপ £-- 

দানশীল বাদশাহ জারগুণ। তীব ছুই বেগম । ছুই বেগমই নিঃসম্তানা ! 
সম্তানহীন পবিবাবে বষেছে দুঃখেব ছাষা । ছৃঃখে বাদশাহ খয়বাত দেওষা বন্ধ 
কবলেন ! 

যানিক ও মাদাব ছুই ভাই। নানব কল্যাণে ভাব! 'আপনাদেব ভাহিব 
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করতে বাহির হয়েছেন ; এ হুল জাল্লাব নির্দেশ। ফকিববেশে এলেন ছুই 
পীব, বাদশাহ জায়গুণেব প্রাসাদে । বাদ্শাহে সঙ্গে তাদেব সাক্ষাতকার হল। 
বাদ্শাহকে সাত্বন! দিয়ে মাদাব-পীব দিলেন এক মন্ত্রপূতঃ ফল। সেই ফল 
আহার কবলে বেগমেব সন্তান হবে। সন্তান-গর্বে গ্রবিণী হওযাঁব মোহে 
বড বেগম সেই ফল পাখবেব শিলাষ ছেঁচে একাই ভক্ষণ কবলেন,--ছোট 
বেগমকে প্রভারিত কবতে চাইলেন। সন্ভান-বাসনাষ আকুল ছোট বেগম 
শেষ পধ্যন্ত "শিল-ধোয়া জলটুকুই” পান কবজেন। 

উভষ বেগমই হলেন গর্ভবতী । ছোট বেগম তো ফল খাষ নি, তবে ভাব 
গর্ভবতী হওয়ার বহষ্য কোথা! বড বেগমের নিবস্তব কুপবামর্শে বাদ্শাহ 
শেষ পর্য্যন্ত ছোট বেগমকে বনবাস দিলেন। ছোট বেগম বন্থু চেষ্টা কবেও 
প্রাসাদে থাকতে পাবলেন ন|। 

প্রাসাদে বড বেগমেব ছুই পুত্র হল। তাদের নাম যথাক্রমে ইঞ্তিল ও 
তোঁরদ। 

বনে ছোট বেগমের হল এক পুত্র । ভাব নাম তাজল। ফকিব 
বেশধাবী মানিক পীব ও মাদাব পীব তাদেব দেখা শোন! কবেন। কালক্রমে 
তাজল মুদ্ধ বিদ্যায়ও হয়ে উঠল পাবদর্শা 

বাদশাহ জায়গুণ ততদিনে ভুলে গেছেন ছোট বেগমকে । বড বেগমকে 
নিষে তাব স্বখেব সংসাব। সে নখ ভাঁব বেশী দিন বইল না। 

বাদৃশাহ একদিন বনে এসেছেন শিকাৰ কবতে । সেবনে ভাব শিকাব- 
কাজে কেউ বাধা দিতে পারে এমন তিনি কল্পনা কবেন নি। বেপবোধা হযে 
তিনি সংগ্রামে বত হলেন, তৌ'বদ এবং ইঞ্জিলও হল তীব যুদ্ধ সহযোগী । 

পীবেব শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পীবেব দয়াষ বলীয়ান তাজল যুদ্ধে জী হল। 

শোচনীয় পরাজয়েব মুখে সেখানে আঁবিভ্শীব হল মানিক পীবেব । মানিক' 
পীব অতীত ঘটনাব পরিচয় দিলে পিতা-পুত্র মধ্যে এক ককণাঘন পবিবেশেৰ 
সৃষ্টি হল। বাদ্শাহ এবাব পীবের মহত্বে মৃগ্ধ হযে ভাব অশেষ ককণাব কথা 

ব্যক্ত করতে কবতে অভিভূত হলেন । 

মুনশী মোহম্মদ পিজিবদ্দিনেব কাব্য-বচনাব কাল উনবিংশ ও বিংশ 

শতাবদীব প্রথমার্ধ 1২৩ ফকিব মহম্মদেব কাব্যেব বচনাকাল আনুমানিক 
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অঙ্টাদশ শতাব্দীব শেগভাগ ৪৯ ফকিব মৃহম্মদ (ফকিবউদ্দিন )-এব মানিক 
পীব কাবেব বচনাকাল উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ২৩ 

তাছাভা আবে। কষেকখানি মানিক-পীব-মাহাত্ম্য গ্রচাবক পীচালী কাব্যেব 

বিববণ জানা যায় । 

জয়বদ্দীন .সাহেব বচনা! কবেছিলেন মানিক পীবেব জহুরানাঁমা উনবিংশ 

'থেকে বিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ে 1২৩ নসব শহীদ লিখেছিলেন মানিক পীরের 

গন উনবিংশ-শতাববীব প্রথমার্ধে ।২৩ জয়বদ্দীনের কাব্যে, কৃষ্ণছরি দাসের 

বড সত্যপীৰ ও সন্ধ্যাবতী কন্তাব পুঁথিব কাহিনীব প্রারভেব ন্যায় 
মানিক পীবকে দুধ বিবির কানীন পুত্রৰপে দৃষ্ট হয়। তবে 
ভাতে বদব পীবেব কথাই বিশেষভাবে রষেছে। হেয়াত মাম্মদেব 

আদ্বিক্লাবাণীর (১৭৫৭) বন্দনা অংশে ছুইভাই মানিকপীর ও শাহাপীরেব 

'কেবামতিব ইঙ্গিত আছে । ৪৯ জইদি বা জযবদ্দীনেব কাব্যের লিপিকাল 
১২২৪ সাল ৪৯ হলে এব রচনাকাল অফ্টাদশ শতাব্দীব শেষ দশক বা উনবিংশ 

শতান্দীব প্রথম ব! দ্বিতীয় দশকেব মধ্যেই হবে । 

ডঃ সুকুমাব সেন লিখেছেন,_“অল্পকাল আগেও রামায়ণ-গানেব মতন 
মানিক পীবেব গ্রান পথে ঘাটে এবং ভার পাঁচালী, পীবেব আস্তানায় 

শোনা যাইত । এই গানেব গায়ক ও বাদক প্রায়ই মুসলমান। গায়ক 
চামব ধবে। বাদকেবা খোল ও মন্দিবা বাজাষ 1” 

মানিক পীবেব গান গ্রামাঞ্চলে আজো গীত হয । বর্তমান বর্ষে (১৯৭৪) 

“অন্যান্য পীবেব মতন বারাসতেব অন্তর্গত কাজীপাডাব হজবত একদিল 

শাহেব দবশ্াহে মানিক পীবেব গান গাওয়া হয়েছে। এই গায়ক দলে শুধু 
মুসলিম নন. হিন্দ্ও আছেন। মুল গায়েন মুসলিম কিন্তু দোহাব ও 

বাদ্যকবগ্রণেব মধ্যে বামেশ্বব দাস (9৫) নামক একজনকেও প্রত্যক্ষ করা 

'গেল। 

বোগ নিরামষ বিশেষতঃ পশুর বোগমুক্তিব ক্ষেত্রে মানিক পীরের 

অলোৌকিকতা পরিচায়ক কিছু কিছু লোককথা প্রচলিত আছে । তাছাড়া অস্থান্থ 
ক্ষেত্রেও তাব মাহাত্থ্-জ্ঞাপক প্রবাদ শোনা যায়। চব্বিশ পবগ্ধণার 
বসিবহাট মহকুমাব অন্তর্গত শ্ববপনগ্রব থানাধীন গোরুলপুব নামক গ্রামের 
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(আমার জন্মতৃমি) মানিক পীবের থান সম্পর্কে নিয়লিখিত প্রবাদট 
আজীবন শুনে এসেছি 8 

বাংল ১৩০৭ সালে এক বিধ্বংসী ঝড হয় । তাতে মানিক পীরেব থানেব 
উপবকার বিশাল অশ্ব গাছটির গ্োড়! উপডে যায়। এ ঘটনা ঘটে 

বাত্রে। পরের দিনে বাত্রিকালে সকলে অবাক হয়ে দেখে যে সেগাছ 

আবাৰ স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে উঠেছে। বাত্রি প্রভাতে এই অলৌকিক 
| দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী বিশ্মিত হয়ে যান। ভক্তগণেব প্রচেষ্টায় অনতিবিলম্বে 

অশ্থথ গাছটির গোডা ইট দিষ্পে বীধিয়ে দেওয়া! হয়। গাছটি আজো, 

পরিদৃশ্যমান। 



উনচত্বারিংশ পর্তিচ্ছেদ 

সম্যগীর্ 

কিংবদন্তী অনুসাবে বাংলাব সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কোন 
এক কন্যাব গর্ভে সত্যপীবৰ জন্মগ্রহণ করেছিলেন । [দীনেশচন্দ্র সেন ও 

বসম্তবঞ্জন বায় সম্পাদিত লালা জয়়নাবায়ণ সেনেব ““হবিলীলা” 
€( কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়--১৯২৮)। রচনাকাল ১৭৭২ খুফীন্দি 11৫৫ 

কাবে। মতে বাগদাদের বিখ্যাত স্বৃফী-সাঁধক মনসুব আল্ হাল্লাজ থিনি 

নিদ্দিধায় “আমিই সত্য”* ঘোষণা করে কিছু মুসলিমের হাতে স্বত্যুবরণ 
কবেছিলেন, তিনিই নাকি সবল সত্যপীব। [ মুন্দী আবছুল করিম সম্পাদিত 

কবি বল্পভের ;সত্য নাবায়ণেব পুথিব ভূমিকা-( বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ 
পত্রিকা-_-১৩২২ ), সপ্তদশ শতাব্দীব শেষার্ধে বচিত ]। 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন,--বহুদিন একত্র বাস নিবন্ধন-হেতু হিন্দ ও 
মুসলমানগণ পরস্পবেব ধর্ম সম্বন্ধে কতকট! উদাঁবভাঁব অবলম্বন করেছিলেন । 
সত্যপীর নামক মিশ্র দেবতার আবি9াব সেই উদাবতাব ফল। হবিঠাকুর 

এই উপলক্ষে ফকিবি আলখাজ্পা গায়ে পরেছেন ও উর্দু জবানে বক্তৃতা 
দিতেছেন,_ 

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝাধে বলে বাছা । 

দুনিয়ামে এসাভি আদমি বহে সীচ। ॥ 
জাওত সত্যপীর মেবা জাওত সত্যপীর ৷ 
তেরা দুঃখ দৃব করতত্ত! হাম ফকিব ॥ ২৯ 

সত্যপীর কোন মুসলমান পীব ছিলেন, পরে সমাজেব স্বীকৃতিব পব তিনি 
নারায়ণের সঙ্গে একাকাব হয়ে সত্য নাবায়ণ বপে পরিচিত হন ৷ ৯ 

হিন্দ্ব ও স্ুসলিমেব সমন্বয়ের সূত্রপাত কৰে আবন্ত হয়েছিল তা যেমন 
নির্দিষ করে বল। যায় না, সত্যপীরেব উত্তব ও পুজ! প্রচলনেব সূত্রপাত কবে 
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হয়েছিল তাও নিদ্দিষ্ট ক্বে বলা যায় না। কেহ বলেন,-_পাওুয়াবাসী 

বৃদ্ধ গোপ কানু ঘোষ বোধ হয় গোৌঁড়-বঙ্গের সর্বপ্রথম মুসলমান । (পাতুয়ায় 
কালু পীরের সমাধি আছে )1১৪ কেহ বলেন, _সত্যনারায়ণেব কথায় যে 

আলা বাদশাহের কথা আছে, তাকে আমবা আলাউদ্দীন হোসেন শাহা বলে 

মনে কবি। হোসেন শাহ, হিন্দ্-ম্বসলমাঁনকে সমভাবে দেখতেন। ভার 
উদাবতা ও স্যায়পরায়ণত৷ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ ! সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমানের 

মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাবই যড়ে সত্যনাবায়ণেব পুঁজ প্রবর্তিত 
হয় 19৮ 

অবশ্য মৈমনসিংহ গীতিকায় দেখা! যাষ কবি রামেশ্থর তীব বই-এব সূচনাতেই 
সত্যপীবেব পৃজাব প্রচলন কি ভাবে হল সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিষেছেন,৪৫-_ 

কলিতে ষবন ছুট হৈন্দবী করিল নট 

দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম। 

পাল স্াবীতেই অন অনোজাব পাও যা বা 
' প্তিতেব শুন্য পুরানে,৪৯__- ও 

্রক্মা হৈল মহাম্মদ বিঞ্চু হৈল পেগাস্থব 
আদম হৈল শুলপানি 

গণেশ হইল কাজী কান্তিক হইল গাজী 

ফকির হইল হত ম্বুনি। 

তেজিষা আপন ভেক নীবদ হইল শেক 

পুবন্বর হৈল মৌলান। 

চন্্র-সূর্য আদি দেবে পদাতিক হইয়া সেবে 

সবে মেলি বাজার বাজন!। 

সত্যপীব পুজা কবে এবং কাব ছাব! প্রথম আবম্ত হয়েছিল সে সম্পর্কেও 

নান! মত আছে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ কোন সময় সত্যপীবের শিরনি 

দিয়েছিলেন-_সেই কাহিনীই পৰবর্তী সাহিত্যে পল্পবিত ও নানা অলৌকিক 

কাহিনীব সঙ্গে জড়িত আকাবে স্থান পেয়েছে। (বাংল।ব নাথ সাহিত্য ঃ 

বিশ্বভাবতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিকা! প্র
থম খণ্ড ) 1৭5 

বাং আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যে সত্যপীৰ পৃঁজাব প্রচলন-কবেছিলেন 

একপ ধারণাব কোন হেতু নেই। ২৭ 
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বজনীকাত্ত চক্রবর্তী তার 'গৌডের ইতিহাস*গগ্রস্থে লিখেছেন যে, বাজী 

গণেশ বাংলাদেশে সত্যপীরের শিরনি প্রথা প্রবর্তন করেন ।-_বল; বাহুল্য, এ 

উক্তির পিছনেও কোন গ্রমাণ নেই 1 ৪৭ 

মূলতঃ “সত্য, শব্দ এখানে আরবী “হক'-এর প্রতিশব্ষ । সুফী গুকব! 
ঈশ্ববকে এই নামে নির্দেশ কবতেন। সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ ছুই দশক হতে 

পীৰ ও নাবাষণেব একাত্ম মৃতি পশ্চিম ও উত্তববঙ্গে নতুন দেবত! 
সত্যনারাষণ অথব] সত্যপীববপে আ.বিভূ্ত হন। ৪১ 

কৃষ্ণহবি দাসেব গ্রন্থে (বড সত্যপীব ও সন্ধ্যাবতী কন্যাঁব পুথি ) সত্যপীব 

এঁতিহাসিক ব্যক্তিৰপে উপস্থাপিত । মালঞ্চাব রাজা ববেন্দ্র ত্রা্ষণ ময়দানবেৰ 

অবিবাহিত! কনা সন্ধ্যাবতীব দ্বুগর্ভে সত্ঃপীবেব জন্ম । শঙ্কব আচার্যেব 

্পাচালীতে সত্যপপীবেব ইতিহাস অনেকট। এই বকম--সেখানে তিনি আল! 

বাদশাহেব কাঁনীন দৌহিত্র ।২ 

কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যে একস্থানে সত্যপীব আত্ম-পবিচয দিতে গিয়ে যে 

কথা বলেছেন ত। উল্লেখযোগ্য । তিনি বলছেন-_ 

হিন্দুব দেবত। আমি মুসলমানেব পীব। 
যে যাহা! কামন। কবে তাহাবে হাসিল ॥ 

বামেশ্বৰ ভট্টীচ[র্ম্যেব সত্যপপীবেব “কথ! (কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালষ ১৩৬৬ 

পৃষ্ঠা ১৯) সম্পাদন! কবে নশেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য কবেছেন ;_ ত্রান্মণ সন্তান 
বামেশ্বব, মুসলমান ফকিবেব আক্কৃতিতে বিস্ুমৃত্ি দেখতে পেলেন। ইহা! 

ভাফ্টাদশ শতাব্দীব উদাব ধর্ম-মতেব প্রতিফলন । এই উদ্ণাব ধর্»-মত আপন! 

আপনি আসে নি। তুর্ক আক্রমণে ষখন উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হযে এসে গেল 
নিশ্ববর্গে কাছাকাছি, তখন উপব ভলা'ব হিন্দ্বদেব মধ্যে ত্রমে নিচেব তলাব 
মানুষদেব দেবত। এবং তাদেব মাহাত্কেও স্বীকাব কবে নেবাব প্রযোজন 
হুল ।৪৩ 

তুর্কগ্রণ শ!সন ন্ষমতাষ আসা জহ্য হাওষাব পবিবর্তন হল ; _দেখ। 

গেল আপোষেব প্রশ্ন । ডঃ সুকুমাব সেন লিখেছেন, সপ্তদশ শতাঁবের 

কোন কোন ধর্সমঙ্গল কবি ধর্সঠাকুরনকে পীবেব বেশে দেখেছিলেন । বপবাম 
৯ 
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চক্রবর্তী নিজেকে পুনঃ পুন বপবাম ফকিব বলেছেন । ফকিব-বেশী ধর্ম- 
ঠাকুব পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দেব শেষভাগ হতে ধীবে বীবে সত্যপীবে ব! 
সত্যনাবাষধণে মিশে গেছেন ।৪১ 

এখানে স্মবণীয় খে, আঁজিকাব বাঙালী কষেক সহ্ত্র বসব পূর্ব হতে বংশ 
পরম্পবাষ বযষে আস। নোনা বজ্ত, ন(ন। মত, নান। সংস্কৃতি, নান! প্রাকৃতিক 

প্রভাব, নান! ভাষ! গ্রড়তিব উত্তবাধিকার । নান! সম্প্রদায়, নান! ধর্মমত, নান! 

বর্ণ, নান। আদর্শ, নান! সংস্কৃতি নিষে একনাত্র বাংল| ভাষাৰ মৌচাকে আবদ্ধ 

আমব! একটি যাত্র উজ্জ্বল বিশেষ্তে বিভৃষিত ; সে বিশেষ্ঠ হুল বাঙালী 1৪৮ 

কিন্ত প্রাক চৈতন্য যুগেব ও চৈতন্য যুগেব বাংলা সাহিত্যেব মূল প্রেবণ! ছিল 

হিন্দু সমাজেব ও হিন্দু সংস্কৃতিব আব্মরক্ষার প্রেবণ|, প্রতিরে!ধেব সাহিত্য । 

তাঁর একট| দিক প্রগতিব দিক--যেখানে সে লোক-জীবনেব সঙ্গে সংযুক্ত ; 

কিন্ত অব একট। দিক প্রতিক্রিষার-যেখানে সে বক্ষণশীল, বিশেষ কবে 

সুসলমান জীবন ও বিষষেব প্রতি উদাসীন ।৪৩ 

কালক্রমে এমন অবস্থাও এল যখন হিন্দুর! যোড়শ শতাব্দীতে 

“আল্লে।পনিষং” রচন। কবতেও কুষ্টিত হন নি। সম্রাট আকবরকে তো! তারা 

অবত|বেব আসনে তুলে দিয়েছিলেন 1৩? 

যাহোক সত্যপীবের বপবর্ণনায় মুনশী ওযাজেদ আলী সাহেবের কাব্যে 

সেই মিশ্রবপ পাঁওয় যায়, 

হেন কালে সত্যপীৰ সুন্দবে লইয়1, 

সন্ন্যাসীব বেশ ধবি গৌছিল আসিয়। | 

সর্বাঙ্গে তিলক তার কপালে জোড ফে।ট। 

হাতেতে জপনমাল। মাথা ভর। জট! । (পৃই ১২) 

কৰি কৃষ্ণছবি দাস তর..বড সত্যপীর ও সন্ধ্।বতী কণ্ঠ পুথিতে 

সত্যপীবেব বর্ণনায় লিখেছেন, 

অকুমাবী সন্ধ্যাবতী 
মালঞ্চ। কবিল ছাবখাব । 

কপালে বৃহতি ফৌঁট। 

তাৰ গর্ভে উৎপত্তি 

হাতে আশ ম।থে জর্ট। 
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বাম কবে শোভে অতি বাহাব ॥ 

স্ববর্ণেব পৈত। কান্দে কোমবে জিঞ্জির বান্ধে 
অঙ্গে শোভে গেকয়া বসন। 

বেডাষ সন্গযাসী বেশে ফিরে অন্য দেশে দেশে 

নান। মুত্তি করিয! ধাবণ ॥ 

এই কাব্যে সুচীপত্রাদিব শেষাংশে সত্য পীবেব যে চিত্র প্রদত্ত হযেছে 

(জল বঙ্) ভাতে দেখা যাষ তাব মাঁথায জটা, মুখে শ্মজ্র-গুন্ফ, গলায় ' 

মাল|, বাহুতে মাঁছুলি-সদ্বশ বাঁজু, দুই হাতে বালা, বাম হাঁতে কৌঁট।-সদৃশ 

কমগুলূ, ডান হাতে বাক। লাঠি ব আশ] বাড়ী ৷ গাষে হ'তকাট। ফকিবি 
জাম],_-পবণে হাটু পধ্যন্ত তোলা কাঁপড--জাটে! করে পব।, ভান কাধে 
বঝোল। ও পাষে খডম। তাব পবিপুষট দোহাব! চেহাবা। ভাব কষ্িগত 
বড শ্যামবর্ণ । 

বন্ততঃ সত্যপীব ব! সত্যনারাষণেব কোন মৃত্তি স্থাপনা করে পূজা কর। 
হযন'। এমন কি সত্যপীবেব নামে নির্দিষ্ট কোন "থান, বা দবগাহ একাত্তই 

বিবল। গ্রামেৰ হিন্দু গৃহস্থগণ সাধাবণতঃ বাটা উঠানে লেপন কৰা জারগ্াষ 
'্খান' নির্দি কৰেন এবং সেখানেই পুজা প্রদান কবেন। শহবেব গ্ৃহস্থগণ 
ঘবেৰ মধ্যেই "থান নিন্মিউ করে পৃজা দেন। পুজারী সত্যপীবেব 
নামে দুধ, আট|, মিষ্ট ( সাঁধাঁবণতঃ আখেব গুড ) এবং পাকা কলা একত্রে 

সংমিশ্রণ কৰে পীবেব নামে অর্পণ ববেন। পৃজা-অন্তে সেই শিবনি 

ইতব-অনিতব ভক্তজন কর্তৃক গৃহীত হয়। ভক্তৰৃন্দের অনেকে ফল, মল, 

সন্দেশাদিও প্রদ(ন কবেন। সত্যপীবেব পী্চখলী পাঁঠ একটি অবশ্য কবণীষ 

জনুষ্ঠান। ধৃপ-ধুণাব ছাবা স্থানটকে আরে! শুটি-স্বিদ্ধ কবতে ভক্তগণ ক্র 
কবেন না। সভ্যপীবেৰ নামে স্থাষী “যান, দেখা না গেলেও অন্ততঃ দু'একটি 
স্থাধী দবগাহ্ এপর্যন্ত পাওয়া! গেছে! চব্বিশ পবগনাব বাবাসত মহকুমার 
অন্তর্গত বারাসত মহকুমাধীন কাঁলসব! নামক গ্রামে সেইরূপ একটি দবগাহ 

অবস্থিত। (বেঙ্গল সেটেলমেন্ট বেকর্ভ ১৯২৮-, ৩১ দ্রষ্টব্য )1৪৪ উজ্ত জত্য- 

“ীবেব দবগাহটি আনুমানিক তিন বিঘা! জমিব উপব অবস্থিত। সই 
দবগাহেব সেবায়েতগখ যথাক্রমে বাঁসাবং শাহজী, এসাবং শাঁহজী, বসিরদ্দিন 

' শাহজী, দ(উদ আলী শাহজী, তছিবদ্দীন শাহজী প্রমুখ € ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ) ৮ 



5৫২ বাংল। পীর-সাহিত্যেব কথা 

বাসারং শাহজী বলেন ষে বাজ। কৃষ্ণচন্দ্র রাষেব তবফ যেকে' সত্যপীবেৰ 
নামে এখানে প্রায় পনেবে। ষোল বিঘা জমি পীরে।ত্বব প্রদত্ত হযেছিল। 
বজবজ থানার অন্তর্গত বাওয়ালী গ্রামেও সত্যপীবেব স্থান আছে। এতদ 
দ্বষ্টে মনে হয এঁতিহাসিক পীবেব স্তায় সত্যপীরেব নামে আরে! দবগাহ 
স্থান কোন কোন অঞ্চলে থাক। অসম্ভব নয় । 

সত্যপীরেব দবগাহে বোগমুক্তি কামনাষ এবং সাধারণ মন জলেব আঁশায় 
হিন্দ্-মুসলিম ভক্তগণ শিরনি ও মানত দেন। কাঁলসব। গ্রামের সত্যপীবের 

দবগাহে ভক্তগণ প্রতাহ্ ধুপ-বাতি দেন। এখানে ফুল, ফল, বাঁতাসাও প্রদত্ত হয 

এবং লুট দিবাঁব রীতিও ওচলিত। প্রতি বছৰ ১৬ই ফাল্তন তাবিখে এখানে এক 
বিশেষ উৎসব অনুষ্টিত হয । প্রতি শুর্ুপক্ষেব একাদশী তিথিতে উৎসব অনুষ্ঠান 
উদযাপনান্তে সেবাষেতগণ সামর্থানুখাধী অতিথি সংকাব কবে থাকেন। 

বাংসবিক বিশেষ অনুষ্ঠানেব দিনে এখানে মেল। বসে । তাতে প্রা ছুই তিন 
শত লে।কেব জমাযেত হয। পূর্বে এই সমষে এখানে কাওযালি গান গাওয! 
হত। 

বাঙ্গাল। ভাষা! ও সাহিত্যেব ইতিহাসে সত্যপীব ব! সত/লাব।যণকে 

নিষে রচিত এ পর্য্যত প্রায় শতাধিক পাঁচালী কাব্যেব কথা জান। গেছে। 

এই কাব্যকথ। মেষেদেব ব্রতকথাতেও সভক্তিতে স্থান পেষেছে। মনে হয 

আরে! বহু কাব্য আজে পর্য্যন্ত আছে অন।বিষ্কৃত। সে কাব্য বাঙ্গাল। 

সাহিত্যে ইতিহাসে স্থান পেলে শুধু সত্যপীব কাব্যের অ[লোচনাই একটা। 

বিরাট অংশ অধিকার কবে নেবে। মনে হয কেবল মাত্র সত্যপীব 

কাব্যগুলি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাব অপেক্ষ। বাঁখে। বলা! বাছুল্য সত্যপীরেব 

মাহাত্ম্য কথা প্রতি কাব্যে একই ক।হিন -ভিত্তিক নষ। 

সমগ্র পীব মাহাত্ম্য-সাঁহিত্যে সত্যপীবেব পাঁচালীই সংখ্যাষ, কাহিনী 

বৈচিত্র্যে ও কাব্যগুণে প্রধান! সত্যপীব হিন্দু-মুসলিম নব-নাবীব উপৰ 
প্রভাব বিস্তাব কবেছে। আজ হিন্দ্ুবাই প্রধান ভক্ত । 

সত্যপীব পাঁচালীব সর্ববাপেক্ষ। বিশিষ্ট-কাহিনী পশ্চিমবঙ্গ উদ্ভুত হযে 

অগ্থাত্র বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি অর্বাটীন সংস্কৃত পুবানেও প্রবিষ্ট হযেছে । 

স্কন্দপুব!নেব বেবাখণ্ডে ষে কাহিনী আছে তাতে ফকিবেব স্থান নিরেছে বৃদ্ 

ব্রা্গণ।৪৯ 
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সমগ্র সত্যপীব পুঁচালী কাব্যেব বিববণ প্রদান কবতে গেলে গ্রন্থের 

কলেবব অসম্ভব তৃদ্ধিব সম্ভাবনা । তাই মাত্র কয়েক খানি কব্যেৰ সীমাবন্ধ 

আলোচনা কব। হল। 

১1 সত্যপীরের পঁচালী 

সত্যপীবেব গাঁচালীব জনৈক বচধিত। ফৈভুল্প।। তীব কাব্যেব কাহিনী 
বামেশ্বব ভট্টার্যোৰ প্রসিদ্ধ বচনাব সঙ্গে অভিন্ন। কবি ছিলেন দক্ষিণ বাঁচেব 

লোক। অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষেব দিকে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমবজে 
হিন্দ্ব ও ম্লমান যে কতটা এক হয়ে এসেছিল তাঁব মুল্যবাঁপ প্রমাণ পাওয়া! 
যায় ফৈ্ুল্লাব নিয্ললিখিত বন্দনায় 1২ 

সেলাম করিব আগে পীব নিরাঞ্জন 

মহাম্মদ মন্তফ1 বন্দে! আব পঞ্জাতন। 

সেৰব আলি ফতেমা বন্দো একিদ1 কবিধ! 

হাঁচেন পেষদা হৈল যাহাঁব লাগিষ। 
বছুলেব চাবি ইযাব বন্দো শত শত 

চাবি দহ ইমামের নাম লব কত। 

এবরাহিম খলিলেব পাষে কবি নিব্দেন 

বেটাবে করবানি দিল দীনেব কাবণ। 

কববানি কবিষা দিল এসমাল কবিষ! 

সেই হৈতে নিকে বিভা হইল ছুনিষ। 

আন্ষিয্নাব হীসিল বন্দো পালআন দুইজনে 
এসমাইল গাঁজি বন্দে! গড-মান্দাবনে। 

বন্দিব জেন্দ! পীব কামাঁএর কনি 

বড-খান ম্বুবিদ মিঞা কবিল আপনি । 

পাঁভুযাঁব সাফি-খায়ে কবি নিবেদন 

অবশেষে বন্দিব সত্যপীবেব চবণ । 

সম্বল জাহানে বন্দিব পীর আছে যত 

এক লাখ আশি হাজাব পীবেব নাম লব কত! 

সম্বল পীবিণী বন্দে! বিবিশণ যত 

বিবি ফতেমাব কদমে বন্দিব শত শত। 
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হিন্দুর ঠাকুবগ্নণে কবি প্রণিপাত 
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুব গোপীনাথ | 

নামেতে বন্দিয়! গাইব ধর্ম নিরাঞ্জন 

যাব ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন । 
যমুনার তটে বন্দে! বাস বৃন্দাবন 

কৃষ্ণ-বলরাম বন্দে! শ্রীনন্দেব নন্দন । 

নবদ্ীপে ঠাকুর বন্দে! চৈতন্য গৌঁসাঞ্রি 
শচীর উদবে জন্ম বৈষব গোসাঞ্রি। 

কামারহাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন 

দশবথের পুত্র বন্দে। শ্রীরাম লক্গাণ। 

লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্াভাগীরথী 

সীত। ঠাকুবাণী বন্দো আব যত সতী । 

: দৈবকী রোহিনী বন্দো শী ঠাকুরাশী 
যার গর্ভে গোবার্টাদ জন্মিল আপনি । 

শুনহ ভকত লোক হএ একচিত 

সত্যপীব স।হেব সভার কবে হিত।'"** - 

তুমি ত্রন্ম বিপু তুমি নাবাষণ 

শুন গাজি আঁপনি আসরে দেহ মন। 

ভকত ন! একের তরে মোকেদ হইয়। 

আসিয়া দেখহ পীব আসবে বসিষা। 

ছাড় গাঁজি মক্কার স্থান আসবে দেহ মন 

গাইল ফৈজল্যা কবি সত্য পদে মন। 

কবি ফৈজুল্লার বাঁস ছিল পাচনা! গ্রামে। ভনিতাব কবি লিখেছেন, _ 

বলে ফেব্ভুল্ল। কবি পাচনায় বসতি 

কহে ফে্জুল্লা কৰি পাচনাষ থাকিয়া । 

কৰি ফেজুল্ল। ব। ফৈজুল্ল্যা এবং ফর়ঙ্ুল্ল! একই ব্যক্তি কিংবা! একাধিক 
ব্যক্তি ছিলেন কিনা ডঃ সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ কবেছেন। “ফরজুন্প।- 

রচিত “গাজী বিজয়* পাওয়া গেছে, ফযজুল্1-রচিত "গোবক্ষ বিজয়”ও আছে। 

ভা ছাড় 'সত্যপীরের পাঁচালীও, পাওয়া! গেছে। তিনটি বচন! কি একজনেৰ 
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লেখা এবং ত1 কি তবে এক বৃহ্তব কাঁব্যসূত্রে গাথা হয়েছিল 7৪১ কৰিব 

- বসতি ছিল ছাঁওডা জেলাব পাঁচ! (পাচলা +) গ্রামে 19২ 

সত্যপীবের পাঁচালী বচয়িভার নাম ছুই বা ততোধিক বানানেও পাওয়। 

যায়। বথা,--ফৈজুললযা, ফয়জুল, ফউন্ুল্যা, ফউজুলর বা ফউন্ধুলু ইত্যাদি 

মূল বানান হই থাবুক”-ঃনে হয লিপিকবগণেব মাধমে বালান-ভেদ 

হয়েছে! 

তাছাডা নিযনলিখিত ভনিতা থেকেও এরূপ অনুমান স্বাভাবিক , 

গোর্খ বিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত" 

এবে কহি সত্পীব অপূর্ব কথন-'" 

গাজী বিজএ সেহ মোক হইল বাজি। 

শেখ ফর়জুল্লা ভনে ভাঁবি দেখ মন । 

এবং 

সতিব কউসে কবি ফউল্জুক্স গাঁষ। 

হরি হবি বল সবে দিন বএ জায় ॥ 

শ্রীক্ষয় কুমাৰ কন্পাল মহাশয় ফউদ্থুলু বা ফউজুন্থব যে সতাপীবের 
পীঁচ।লীখানি আলোচনার জন্য আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন তাঁতে ভনিতায় 

কবিধ বাঁসস্থানেব উল্লেখ নজরে পড়ে না। ফউজন্ব কোথাও বা ফউজুল্য 

এই বানান এই পাঁচালীর মধ্যে ভনিতাষ দৃষ্ট হয়। এই পুঁথিতে ব্যবহৃত 
বব 'লু' বপেও দৃ্তিগোচব হয । সেই হিসাবে ফউজজুলু হতেও পাবে । 

এই পুঁথিব পাঠ উদ্ধাব কব! খুব সহজসাধ্য নষ, বিশেষ কয়েকটি হ্থানেৰ 
কষেকটি শব্দ খুবই দুর্বোধ্য । এই পৃঁথিটিব প্রথম থেকে কষেক পৃষ্ঠা পোকাষ 
কেটে দেওয়ায় পঠোদ্ধাব সম্ভব নয। ১০"১৬২৮ মাপে এই পুঁথিটিব 
পৃষ্ঠাগুলি অঃস্থণ সাদা কাগজেব। কালো! মোট! কালিতে লেখ| ৷ শব্দগুলি 

বামদিক থেকে ভান দিকে এবং পৃষ্ঠাগুলি ভানদিক থেকে বাম দিকে সাজানে|। 

মোট পৃষ্ঠ! সংখ্যা প্রা সওযা পঁচিশ । 

ফউজুল্য বচিত সত্যপীরের পচালীব যে কাহিনী পাওষা যায তাব হৃহ্বক 
এখানে পবিবেশিত হল »- 
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সুবর্ণ নামক সাধু সদাগবেব পড়ী রতন মালার এক পুত্র হয়েছে,_নাম 
তাৰ কুঞ্জবিহাবী। কুপ্রবিহ।রী দিনে দিনে বাডতে লাগল এবং সাবালক হল ৷ 
কুপ্জবিহ্াবী ভূমিষ্ঠ হওয়াব আগেই ভার পিত। গেছেন বানিজ্যে। কুপ্ত বড 
হয়ে ইচ্ছ! প্রকাশ করল যেসে যাবে তার পিতাব সন্ধানে। তাই ম! 
বতনমাল[র মনে নান! ভাবনা ৮ 

বাজ। হোক আব যেই হে(ক, পুত্র ধার ঘরে নাই তার জীবন বৃথা । 

অতএব পুর কুঞ্জবিহারী নির্ধিবাদে ফিবে আসুক এই কামন। মাতাব। তাই 
তিনি সত্যপীরেব মানত কবেছেন। 

কিছু বাহান। করে শেষে সত্যপীব চললেন কুঞ্জবিহাবীব সাঁথে তাৰ 

পিতাব উদ্ধাবে খঞ্জন পাখীব কপ ধবে। তিনি চলেছেন কুঞ্জবিহ।বীব ডিক্গাষ 

কবে। কলিঙ্গ থেকে বওনা হযে নানা গ্রাম পাব হযে চলেছে সে ডিঙ্গ।। 

নান। ৰিপদ লঙ্ঘন কৰে চলেছে ডিঙ্গ/ সত্যপীবেব অলৌকিক ক্ষমতাব জন্যে । 
অবশেষে ডিঙ্গ। এসে পৌঁছুল অমবানগবে ৷ 

মবানগবে এসে নাগবা বাঁজাতেই বাজাব 'কোটাল এল ছুটে । চোব 

বলে কুষ্তবিহাবীকে সে পাকডাঁও কবলা কুঞ্জবিহাবী জানালে। যে সে এ দেশেব 
বাঁজাব ঘৰ জামাই হযে থাকতে চাষ । 

কোটালেব কাছে জানা গেল, সে দেশেব বাজকন্যাব নাম মালতী, 

বয়ন তেবে|। 

কোটাল পাঞ্চাশ টকা ঘুষ নিষে বাঁজ-কন্যাব সাথে কুপ্বিহ।বীব প্রথম 

দর্শনেব ব্যবস্থা কৰে দিল । 

সাধু কুষ্জবিহাবীব সাথে মাঁলতীর প্রণঘ আদান-প্রদান হল দাসীব 

মধ্যস্থতাষ । 

পবদিন সাধু গেল বাঁজ-দববাবে । দববাবে সাক্ষাত হল বাজাব সাথে। 

অন্ন ও মধুব কথোপকথনে পব বাজা! মহাধুশী হলেন কুঞ্জবিহারীব উপব। 

তাব কপ ও গুণেব পৰিচয় পেষে বাঁজা ওস্তাব দিলেন কন্য| মালতীব সাথে 

কুঞ্জবিহাবীব বিবাহেব | তবে সর্ভ যে তাকে ঘৰ জামাই থাকতে হবে । 

কুঞ্জবিহাবী তাতেই বাঁজী। খঞ্জন পাখীব বপধাবী সত্যপীবের নির্দেশে 

কুঞ্জবিহাবী কর্তৃক অঙ্গীকাবপত্র লেখা হল | এ বিবাহে বাণীও সম্মতি 
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দিলেন। সত্যপীধ এ সব ব্যবস্থ। কৰে জাহাজে ফিবে এলেন । ম!লতীব 

সাজ সজ্জা হল। সাধু কুঞ্জবিহাবীও সজ্জিত হষে এসে পীবেৰ পরামর্শ 
মতন বাণীৰ “বন্দী-শাল।” বিবাহেব যৌতুক স্ববপ চাইল। এ বন্দী ঘবেই 
বন্দী ছিল তাঁব পিতা সাধু সদাগব। বাজ। অবশ্য সহজেই স্বীকৃত হলেন 
বন্দীঘর দান হিসাবে দ্রিতে। সাধু তখনি কোটাল গুলিবাম হাজাবিকে 
আদেশ দিল সব কয়েদীকে মুক্তি দিতে। কয়েদগণ মুক্ত হযে সকলকে 
আশীর্বাদ কবে প্রস্থান কবল, কিন্তু সাধুব পিতাব সাক্ষাত পাওষা খেল 
ন|। অনেক অনুসন্ধানের পব সাধু সুবর্ণবিহাবীকে পাওযাঁ গেল এক অন্ধকাঁব 
কুটাবেব কোখে! ভাব অবস্থা তখন শোচনীয় । কাঁবণ তীব বাকৃশক্তি এবং 

শ্রবণ শক্তি বহিত হয়ে গেছে । তিনি কাউকে চিনতে পাবলেন ন|। 

সাধু, বন্দীঘব থেকে মুক্ত হয়ে ডিন! কবে ফিবে চলল কলিঙ্গেব 

দিকে। ভোমবাঁব পাঁডায় আসতে পীবেৰ ইচ্ছানুসাবে ডিঙ্গা গেল ডুবে! 

পীৰবকে অবহেল! কবাব জন্য এই দুর্টন। ঘটল । কোন প্রকারে বক্ষ! 

পেষে সাধু সদাগব অর্থাৎ কুঞ্জবিহাবীৰ পিত। ঘবে ফিবে এলে বতনমাল! 
তাকে অনেক সেব। শুশ্রাষ। কবল। 

কিন্তু তাব সাথে পুত্র ফিবে ন| আসায় বতনমাল। কীদতে লাগলো । 
পুত্রের কথা শুনে সদাগর তো! হতবাক। তিনি খুব খুশী হলেন। কিন্ত যখন 

তিনি শুনলেন যে পিত।ব সন্ধানে সে ডিঙ্গাষ কবে দক্ষিণে গেছে তখন পি! 

ভীত হযে বললেন-_ 

দক্ষিণের কথা মোব কহিতে প্রাণ ফাটে। 

পক্ষীতে তরণী নেষ হাঙ্গবে মানুষ কাটে ॥ 

অবলা ছাওষালে তুমি দিলে পাঠাইয়ে । 
কোনখানে মাছে তাবে ফেলিল গিলিএ ॥ 

পবক্ষণে তিনি পত্ধী বতনমালাকে সাস্ত্! দিষে বললেন,_ 

আমি যে থাকিলে কত পুত্র পাঁবে তুমি । 

বতনমাল। বলে সাধু তোৰ মুখে ছাই 
পুত্রেব বিহনে আমি দেশাস্তবে যাই। 



৪৫৮ বাংল। পীব-সাহি ত্যব কথ। 

গষ। গর্ত/--উডিস্তা! পাব হধে বতনমাল। যেতে যেতে প্রথমে সত্য পীবেব 
সাক্ষাত পেলেন। পাব কিছু পূর্ব-ঘটন। বললেন এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে এনে 
দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। 

পীব অমবানগবে গিষে কুঞ্জবিহারীকে তাৰ মাধেব অবস্থাব কথা 
জানালেন। কুঞ্জবিহাবী মায়েব জন্য ব্যগ্র হয়ে পডল। ম|লতী তে। বাপেৰ 
বাডী ছেডে আসতে চায় না। বিশেষতঃ ঘব জামাই থাকার মত খত তে| 
লেখাই আছে। তখন সাধুপুত্র নিজ বাঁজ্যের প্রশংস! কবে বলল ;__ 

বিভা কবেছি আমি সাত বাজাব ঝি ॥ 

পালহ্ক ছাভিষে তাব। ভূমে ন! দেষ প|॥ 
মালতী বলেন তবে আমি সঙ্গে যাব 

সেবা সতীন সব বশ করে থোব ॥ 

মালতী তাব মাতাকে বলল,-- 

ছাড়ি মাগো স্বামীব তবে, কে আছে বাপেব ঘবে 

কহ দেখি কবি নিবেদন। 

এই প্রসঙ্গে শিব-উমা, বাম-সীতা প্রমুখেব কথ! হল । 

মালতী আরও বলল,__. 

ছাঁডি এ সোযামিব কে থাকে বাপের ঘবে 

সে কেমন কুলবতীগণে ॥ 

সব তীর্থ থাকিতে নাবীব তীর্থ পতি। 

পতিগ্ৃহে যাবাব জন্য মালতী প্রস্তত হল। অবশেষে বাণী অনেক 

মনোবেদনাব মধ্য দিষে কন্যা মালতীকে বিদাষ দিলেন। 

সত্যপীৰ এবাব কুঞ্জবিহাবীকে দেশে ফেবাব জন্য বললেন । সার 

ৰলে ,_- 

ঘব-জামাত। রব বলে লিখে দি খত, 

সত্যপীব বলে যাও অমবাব তটে। 

আপনি আসিবে বাজ তোমার নিকটে । 



স্ত্য পীর 3৫৯ 

সত্যপীবেব সহাধতাঁষ সকলে বাঁজাব কাছে বিদাষ নিল । 

সত্যপীব এবার সুবর্ণ সাধু সদাগবেব ডুবে যাঁওষা ডিজাও উদ্ধাব 

কবলেন। সব ডিঙ্ষা একসঙ্গে ফিবে এল কলিঙগে, বতনমালাৰ পুত্র কুঞ্জ 

বিহাবীও ফিবে এল বধূ মালতীকে নিষে । 

সাধু বলে জননী গে। ঘবে যাও তুমি। 
সত্য পীরেব নামে আগে সিশ্লি দেই আমি ॥ 

কলিঙ্গে নগর যেন হইল সুবপুবি | 
প্রতিদিন পুজে পীর কুঞ্জবিহাবী ॥ 

ফয়জুল্লাব সত্যপীবেব পাঁচালীর ( কুগ্তবিহাবীর পাল) কাহিনী বল্পভেব 
সত্যপীবেব পাঁচালীব ( মদন সুন্দবেব পাল ) কাহিনীকে স্মরণ কবিষে দেষ । 

উভষ কাঁহিনীৰ সুলগত ভাঁব এক থাকলেও কাহিনী হিসাবে তাদের মধ্যে 
পার্থক্য অবশ্যই আছে । 

ফষজুল্লাব কবিত্ব শক্তিকে অস্বীকাব কর! যায না। এমন কতকগুলি স্থান 
আছে যেখানকাব বর্ণনাব সহজেই আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। একট! 

উদাহরণ দিচ্ছি। সাধু কুঞ্জবিহাবী ও বাঁজকন্যা মালতীব প্রথম সাক্ষাতকাবেব 

বর্ণনা ,- 

খোপাঁষ উডিছে কন্যেব কপ মহজাষ (7) 
বপ দেখিলে গ্রাছ পাষাণ মিলায় ॥ 

ঘাটে দাডাইল কন্ধ| চাহে চাবিদিক । 

বপ দেখি এ বপ কবে ঝবিকমিক ॥ 

অথবা! 
শ্বশুবালষে যাওষাব জন্য প্রস্তুত মালতী যেভাবে মায়ে কাছে, 

কথোপকথনে লিপু ভাব বর্ণনা সতীব পতিগৃহে যাঁবাব মুহূর্কে ম্মবণ 
করিষে দেষ 1 কবি লিখেছেন, 

কোঁলেতে ,মলতী, ব্যাকুল হুইল সতী 
কান্দে বাণী বাম পানে চেষে। 

অতি দূৰ দেশান্তবে পাঠীব পবেব ঘবে 
কেমনে ধবিএ রব এ হিয়ে ॥ 



৪৬০ বাংলা পীর-সাহিত্যেব কথ! 

অনেক বিল।প কবি মলতীব গলা ধৰি 
কান্দিষা আপনি বলে বাণী | 

বিধাত! দ।কণ বড পালিয়া! কবিনু বড 
বিধি মোবে হঃখ দিল আনি ॥--ইত্যাদি 

২। লালমোনের কেচ্ছ। 

কবি আরিফ বচিত সত্যনাবাষণ পাঁচালীর যা ল!লমোনেব কথা, ফকির 
রামেব ফাষিয়ডার পাল1ও তা-ই । ৪১ 

আরিফেব নিবাস ছিল দেশডাব নিকট ত1জপুব গ্রামে। ভিনি দক্ষিণ 
বাচেব লোক । কাহিনীব সংক্ষিপ্ত বপ £__ 

কেববি শহবেব উজীব সৈয়দ জামালেব কন্যা লালমোন। একদিন বাদশ! 

হোসেন তাকে দেখে জাকৃষট হলেন। পত্র মাধ্যমে উভয়েব আলাপ এবং 

সাক্ষাত হল। পবস্পৰ ঠেমে নিমজ্জিত হওয়াব পর হোসেন তাকে বিষে 

করতে চাইলেন । সত্যপীবকে সাক্ষী কৰে সে বিয়ে সম্পন্ন হল। লালমোন 
তে! খুব খুসী । 

গাজী সত্যনাবায়ণ এলেন লালমোনকে আশীর্বাদ করতে । বাদশ। 

তাড়িয়ে দিলেন ফকিবকে । ফকিব ত্বভিশাপ দিলেন,--পথে লালমে!নকে 

সেহাবাবে। 

ঘটনাটি জানাজানি হওয়ায় বাদশ| তখনই ল।লমোনকে নিষে ভিন্ন দেশে 

পালিষে গ্রেলেন। লালমোন পুকষেব সাজ নিল । 

জুলুমাত শহবেব দশ ক্রোশ তফাতে থেকে যেতে যেতে তাৰ! ভুলে 

ফাসিয়াডার বাভীব দবজাষ এসে হাঁজিব । 

ফাঁসিযাঁডা শিকাবে গরিপ্লেছিল। বাডীব দরজায় বসে আছে এক বুভী। তাঁব। 
বুভীর অতিথি হলেন। সেখানে রান্না সেবে নিলেন বটে কিন্তু খাবাব আগে 

বুভীব হাঁব-ভাবে ভষ পেষে তাব। পালাতে চেষ্টা কবলেন। বুডীর হাকে 

শিকারীব! এসে পডাঁয় বেগতিক দেখে বাদশাকে লালমোন বলল» 

ঘোড! হেঁকে প্রাণনাথ ভেগে যাহ তুমি 
(ফোসছাব সাঁথেতে লগাই দিব আমি । 



সত্য পার ৪৬১ 

বাদশ। বল্লেন,_-ত। হয় না। তখন উভষে লডাইতে অগ্রসব হল । 

লালমোনেব হুঙ্কাবে ফাসিষাঁভার[ হটে গেল । যে অগ্রসব হষ সেই পড়ে কটি! । 
, অবশেষে এক অল্পববসী ছোকবাকে দেখে ব1দশব মাষ। হল! লালেব মান। 
ন। শুনে বাদশ। তাঁকে সঙ্গে নিলেন এবং তিনদিন বনে ঘৃবে দৃবে ক্লান্ত হযে এক 

গ্রাছ তলাষ নোকমি কবলেন। 

একদিন লাঁলমোন স্নানে গেলে সেই ছোকব। সেখানে দ্বমস্ত বাদশাব শিব 

তলেযাঁবেৰ আঘাতে ছিন্ন কবল । বাঁদশাব কাট! ম্ লালমোনেব নাম ধবে 
ডাকৃতে লাগল । ছোঁকবা তখন বাদশাব পোষাক পবে লালমোনেব ক।ছে 
গিষে বল্ল,-তোমাব পতি আমাব হাতে নিহত , তুমি আমার ঘবে চল! 

স্বামীর স্বৃতদেহ কে।লে নিষে লালনোন বিলাপ কবতে লাগল । 

চাঁবদন পৰ সত্যপীর এসেন ল।লনোনেব কাঁছে এবং পূর্ব ঘটন। জেনে 

বল্লেন,_- 

**বেছে তোমাব পতি সত্যপীবের হটে 1” 

লালমোন তখন সত/পীবেব শিবনি মানলেন। প'ব এবাৰ এলাহি ভেবে 

বাদশাব কাট! মৃণ্ড জোডা লাগিষে দিলেল। 

আবার হজনে পথে চলতে ল।গলেন। লালশোন কিন্ত পীবেব শিবনি 

দিতে ভুলে গেলেন । 

তাব, এলেন স্বগাল শহবে ! এক পুকুরেব ধাবে তাব| বিশ্র!ম নেবেন । 

একম্বানে তাব। আন্তান। কবলেন । কিছু পব বাদশ। চললেন বাজাঁব কবতে। 

পথে পাকল মালিনী বাদশাব বপে মুগ্ধ হল, বাঁদশাও হলেন মৃগ্ধ পাকলেব 
কপে। যো বিদ্ধাষ বাদশ। শেষে হলেন বেড়! । মেড! হযে তিনি চললেন 

পারুলেব সঙ্গে । বারে তিনি মানুষ হন, দিনে হন মেড|। 

এদিকে ম্বগাল শহরেব বজাব ঘোড! চুবি মাওযাষ বাজাব কোট।ল 
সেই ঘোড। খুঁজতে খুঁজতে পুকুব ধ!বে এসে পুকষবেশী লালনোন এবং বাদশাব 
ঘোডাকে নিয়ে বাজাব কাছে গেল। বাজা বল্্লেন,--“এই বেটাবে ল্য! 
কাট দক্ষিণ মশ।ন ৮ 

লালমোন বলল, বাঁজ| তুমি আগে বিচাব কর! 



৪৬২ বাংল। পীব-সাহিত্যের কথ! 

রাজ! তাকে বন্দীশাল।য পাঠালেন। ছ"মাস পব পীরেব দষা হল। 
তিনি শহবকে উৎখাত করলেন এব. জঙ্গল থেকে এক গণ্ডার পাঠালেন। 
গণ্ডার এসে উৎপাত আবম্ত করল । সকলে গণ্ডাবের বাছে হার মানল। 

বাজ! জানালেন, যে গণ্ডার মার্বে, সে বাদশাজাদীকে বিষে কবৃতে 
পাবে। লালমোন কোট।লকে ঘুষ দিয়ে ছাঁড পেল এবং গগারকে হত্য। 
করে বাদশাজাদী মহাতাবকে বিবাহ কর্ল। 

মহাত।ব পবে লালমোনকে কাদতে দেখে ব্যাপাব কি জিজ্ঞাস! করল । 

লালমোন বল্ল--পবে বলব ॥ 

পবে নাটগীতের আসব বসানে। হল। উদ্দেশ্য সেখানে বাদশ! হে'সেন 

যদি আসে। 

মালিনী এল নাটগীতেব আসরে । বদ্শ| হোসেন তাব সাথে ছিল , 

কিন্ত তাকে চেন গেল ন|। ফিরে যাবার আগে গোপনে বাদশ| তার দৃঃখেব 

কথা মসজিদেব গাঁষে লিখে গেলেন । পবদিন ত। দেখে লালমোন, কোটালকে 

দিয়ে শহরেব সব মেডাকে আনালে। ৷ সে মালিনীকে বল্ল,_-যেড!কে মানুষ 

কবে দাঁও। 

মালিনী রাজী ন! হওয়াষ তাকে বেদম প্রহার কর! হল। অবশেষে সে 

সেই মেডাকে মানুষ করে দিল। 

স্বামীকে পেয়ে লালমে!ন নিজের পরিচয দিল মহুতাবেব কাছে । মহতা1ব 

তার পিতার কাছে কেদে সব কথা জানালে! । রাঁজা তখন মহতাবকে 

লালমোনেব অনুমতি নিয়ে বাদশ। হোসেনের নিকট অর্পণ করলেন। তিনি 

বাদশাকে তার পুত্রবং সেখানে র|জত্ব কবতে অনুরোধ করলেন। লালমোন 

এবার সত্যপীরেব মানত শোধ করল। 

ডঃ স্কুমার সেন স্প্টই বলেছেন,--এইসব বচন1গুলির বিষয় রূপকথ! 
অথব! অলোকিক গল্প হতে নেওয়া । 

আরিফেব এ কাব্য সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে। কৃষ্ণহবি 

দাসের কাব্যে যেমন দেখ! যাষ বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠাব জন্য সত্যপীবকে 

সংগ্রামী ভূমিকায় আসতে হযেছে, এখানে ঠিক তেমনটি দৃষ্ট হয় না। এখানে 
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ল[লমো'ন প্রেমে অগ্মিপবীক্ষা য় উর্তীণ হযেছে,--এট!ই এ কাব্যে মূল বক্তব্য । 
সত্যপীরকে অবজ্ঞা করায় বাদশা হোসেনের কিছু দুর্ভোগ সহ্য কবতে হয়েছে 
বটে কিন্তু যথার্থ কৃচ্ছুসাধন করতে হয়েছে সাধ্বী লালমোনকে । 

প্রেমের কাবণে গৃহত্যাগ্র এ কাহিনীব লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । মঙ্গল কাব্যের 

যে সব লক্ষণেব সংগে সংযুক্ত কবে এ কাহিনীকে মঙ্গল কাব্য-ধাবাষ আনা যার 

তাঁব ব্যাখ্যায় বলতে হয় যে, সত্যপীবেব মঙ্গল দৃর্টিতে হোসেন-লালমোঁনেব 

পুনগ্রিলন সম্ভব হয়েছে । এই কাব্যে বিশেষ কবে আধুনিক প্রেমাদর্শেব 

'অ]ভাসই অধিকতব স্পট । 

কাহিনীটি আপাততঃ মুসলিম চবিভ্র-ভিভিক বলে মনে হয। কিন্ত 

ফসিষাডাব সভাব প্রধান গোপাল, জগাই, দামুদব এবং মালিনী, পাকল 

প্রমুখেব চবিত্র এই কাহিনীতে বয়েছে। কবিও হিন্দ্র এবং ম্বসলিম উভয় 

আদর্শ ভাবাপন্ন ছিলেন ত1 বোঝ! ষাষ, তার পুঁথিব আবস্তে এবং শেষে লিখি 
“শ্রীতূর্গা” উল্লেখ থেকে । 

এই কাব্যে লিপিকাল ১২৫৩ সাল, ইংবাজী ১৮৪৫/৪৬ সাল। 

৩। সভ্যপীরের পাঁচালী 

বল্পভেব কাব্যেব লিপিকাল ১২২৯ সাল। এব কাহিনী বপকথা স্থানীষ । 

ক।হিনী অভিনব বটে । ভনিতাষ কৰি কোন স্থলে শ্রীবল্পভও লিখেছেন। 

সদানন্দ ও বিনোদ দুই ভাই । তাব! সাগর । রাজা তাদেবকে আদেশ 

দিলেন বাণিজ্যে যেতে । অগত্যা তারা সফবে চলেছে। সমুত্রে ভাবা দেখল এক 

পূর্ব দৃশ্য ! 

পাথবেব গে।ব এক ভাসষে দবিষায় ! 

নৃত্য করে নর্তকী কিম্নবে শীত গাব 

দবিষাঁৰ বিচেতে অপূর্ব শোভা পয । 

স্বগছাল পানির উপবে ভাল্যা দিষ! 
চাবি ফকিব নিমাজ কবে পশ্চিম মুখ হ্য্যা। 

সদাগবগণ সেখ।নকার রাজাকে এ দৃশ্য দেখাতে পারল ন। বলে কাবাকদ্ধ 
হল। গৃহে তাদেব পড়ীর! এক ফকিবেব পাল্লায় পডে সিদ্ধাই শিখে ভাঁকিনী 
হষে গাছে চডে দেশে দেশে ঘুবছে। 



৪৬৪ বাংল! পীব-সাহিত্যের কথা 

ছে'ট ভাই মদন একবার তাদের সঙ্গে গিয়ে এক বাজকন্যাকে বিবাহ কৰে 
পালিষে এল । অনেক বিভম্বনার পব তাদেব মিলন হল। 

ড।কিনীদয় বুঝতে পরল যে দন তাদেব কাগুকাবখানা বুঝতে পেবেছে। 
তারা মন্ত্র পড়ে মদনকে শ্বেনপক্ষী কবে দিল। খোঁদ| বাজ পাখী হযে 
তাকে তাডিয়ে পাটনে নিষে গেলেন। সেখানেই তাব দুই ভাইও বন্দী 
ঘরে ছিল। 

খোদ। বাজাকে স্বপ্নে ভষ দেখালেন । বাজ! ভষ পেষে সদাগব ছ'ভাইকে 
মুক্তি দিলেন। তাব। গৃহে ফিবে এল । সংগে নিষে এল সেই ম্তেন পাখী। 
ক!বণ মদন তাদেরকে বাণিজ্য শেষে ফিববাব পথে একট। শ্যেন পাখী আনতে 
বলেছিল । 

দেশে ফিবে তাব! ভাই মদনকে ন| দেখে শে।ক কবতে লাগল । 

খোদ| ফকিবেব কপ ধবে মদনেব পড়ীকে সত্যনাবাষণেব পৃজ! দিতে 

বললেন । মদনের পড়ী ত। কবল এবং পিঞ্জবেব শ্যেন পাখীকেও সেই শিবনি 

কিছু দিল। সেই শিবনি ধেষই ম্দন ফিবে পেল মনুষ্তবপ | 

8। অভ্যপীরের পাঁচালী 

কবি ভাঁবতচন্দ্র বাধ গুণাকব বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে মধ্যবুগেব 

শেষ কবি (১৭১২--১৭৬০)। সেই হিসাবে তাব বচিত “সত্যনাবাঁষণেব 

ব্রতকথ]” সত্যপীব পাঁচালী কাব্যসমূহেব যধ্যে অবশ্য উল্লেখযোগ্য । 

«“সত্যনাবাষণেব ত্রতকথ।” দু'খানি। এক খানি ত্রিপদী ছন্দে এবং 

অপবখানি চৌপন ছন্দে বচিত এইটই। কবিব প্রথম কাব্য- 

রচনা । ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন-_ণনবেন্দ্রনাঘণ বাঁষ মহাশিয জিল! 

বঞ্ধমানেৰ অন্তঃপাতি “্ভুবসুট” পবগনাব মধ্যস্থিত 'পেঁডো” নামক স্থানে বাস 

করিতেন। তিনি অতি সৃবিখ্যাত সন্ত্রান্ত ভূম্যধিকাবী ছিলেন, সর্বসাধাবণ 

ডাহাবদিগ্যে সম্মানপূর্বক বাঁজা বলিষ| সম্মান কবিতেন। ইনি ভবদাজ 

গোত্রে মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ কবেন, বিষষ-বিভবেব প্রাধান্য জন্য “বাখ' 

এবং 'বাঁজা” উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইহা বাটীব চতুদ্দিগে গড ছিল, 

এ কবণ সেই স্থান 'পেঁডোর গড? নামে আখ্যাত হইয়াছিল” । 
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' ভাবতচন্দ্র হলেন নবেন্দ্রনাবাষণ বাষেব চতুর্থ পুত্র । 

“জিলা হুগলীব অন্তঃপাতি বাঁশবেডিষাৰ পশ্চিম দেবানন্দপুব গ্রাম 

নিবাসী কাষস্থ কুলোভ্ভব মান্যবর /বামচন্্র যুন্দী মহাশষেব ভবনে আগমনপূর্বক 

ভাবতচন্দ্র পাবস্যভাষ! অধ্যয়ন কবতে আবন্ভ কবেন। '-উক্ত মুন্সী বাবুদেব 

বাটাতে এক দিবস সত্যনাবাষণেব পৃজাব শিবনি এবং কথা৷ হইবে তাহাব 

সম্দষ অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইয।ছে। * একখানি পুখির প্রযোজন। বায় 
€ কর্তাকে ) কহিলেন,_-আমাব নিকটেই পুঁথি আছে, পৃজ! আবন্ত হউক, 
আমি বাস। হইতে পুথি আনিয়া এখনি পাঠ কবিব।--এই বলিয়া 

বাসাধ গ্রিয্া! তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধু ভাষাষ উৎকৃষ্ট কবিতার পুঁথি বচিয়া 

শীঘই সভাস্থ হইব। সকলেব নিকট তাহ! পাঠ কবিলেন,-ীহাঁবা! সেই কবিত! 

শ্রবণ কবিলেন, তাহাবা তাহাতেই মোহিত হইয়! সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য ধ্বনি 

কবিতে লাগিলেন ।” 

গুপ্ত কবির মতে ১১১৯ সনে অর্থাং ১৭১২ খুষটান্দে ভাবতচন্দ্রেব জন্ম । 
ডঃ দীনেশ সেন তীব বঙ্গভাষ ও সাহিত্য গ্রন্থে একস্থানে ভাবতচন্দ্রেব জন্ম 

১৭১২ খুষ্টাব্দ এবং অন্বস্থানে ১৭২২ খুষ্টাব্দ লিখেছেন। ডঃ সুকুমার সেন 

লিখেছেন ভাবতচন্দ্রেব জন্ম বোধহষ ১১১৯ সালে ।৪৯ 

ভাবতচন্দ্র অল্প বযসে ঘব ছেডে পলাষন কবে দেবানন্দপুবে আসেন । 

টব সর্বশ্রেষ্ঠ কীন্তি কালিকা-মঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দব উপাখ্য।ন-ভিভিক 
কাব্য বচন।। ভাব অন্নদামঙ্গল ব! অন্নপূর্থামঙ্গল যে তিন ভাগে বিভক্ত 
কালিকামঙ্গল তাব ছিতীঘ ভাগ। প্রথম ভাগ শিবাষন বা দেবীমঙ্গল, 

তৃতীষ ভাগ মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান অর্থাৎ অন্নপূর্ণ। পৃজা 

প্রচাব উপলক্ষ্যে কবিব পোষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র বায়েব প্রশস্তি। তিনি 'নাগাষ্টক* 

'রঙ্গা্টক' নামে সংস্কৃত কবিতা লিখেছিলেন । বাজা৷ কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রষে 
এসে তিনি মৈথিল কবি ভানু দত্তেব “রসমঞ্জবী” নামক গ্রস্থেব অনুবাদ 
করেন ।৪১ 

কৃষ্ণচন্দ্র মহাবাজ ভাবতচন্দ্রকে তাব বাজসভাষ মাত্র চল্লিশ টাক। বেতনে 

সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন । এই শুভ যোগাযোগ কবে দিষেছিলেন ফবাস 

স্ডাঙ্গাব বিখণত দেওয়ান ইন্দ্রনাবাষণ চৌধুরী । 
১০ 



৪৬৬ বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথ। 

কবির নাগাষঁক পডে বাজ! কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভোষ লাভ কবেন এবং দযাপববশ 

হয়ে আনোয়ারপুবেৰ গুল্তিয়! গ্রামে একশত পাঁচ বিঘা ও মুলাযোডে যোল' 
বিঘা জমি নিষ্কর প্রদান কবেন। মাত্র আটচল্লিশ বছৰ বয়সে ১৭৬০ খৃষ্টাবে 
কবি ভারতচন্দ্র বন্ুমুত্র রোগে স্বত্যুববণ কবেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য £ 
ডঃ দীনেশ সেন )। 

ত্রিপদী ছন্দে ভাবতচন্দ্র রচিত সত্যনাবায়ণের ভ্রতৰথাব সংক্ষিপ্ত 
কাহিনী £-- 

ঘির্জ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুত্রকে [ক্ষুদ্র ও যবনকে বলবান কবতে হবি এক' 
ফকিবের শবীব ধাঁবণ কবতঃ অবতা'ব হয়ে এক বৃক্ষতলে অবস্থান কবতে 

লাথলেন। 

তাব নআঅমান দাঁডি-গেঁ।প, গাষ ব।থা, শিরে টেপ, হাতে 'অ।সা” কীর্ধে 

বোলাবঝুলি। 

তেজঃপুঞ্জ যেন ববি, মুখে বাক্য পীর নবি 

নমাজে দর্গাব চুমে ধুলি ॥ 

সেই বৃক্ষতলে বসে ভাবছেন যে কিবপে তিনি নিজেকে জাহিব কববেন। 
এমন সময় ঈশ্ববের ইচ্ছা বিষ্ণু নামে এক বিপ্র দ্রুত সেখানে এসে উপস্থিত 

হলেন। হবি দেখলেন যে ছিজ বডই দীন। তিনি ছিজকে বললেন,__তৃমি 

সত্যপীবকে শিবনি দিয়ে পুলকে প্রসাদ খাও | বিপ্র মনে হনে বললেন,_তিনি 

তো! হুবি বিনা কাউকে পূজা কবেন নি। আব এই দ্বরাচাব ফকিব কি বলে । 

অকন্মাৎ তিনি ফকিরের দিকে তাকিষে দেখেন ফকিবেব স্তলে দাডিষে 

আছেন শঙ্গ-চত্র-গদাঁ-পদ্মধারী ! তাকে প্রণতি জানষে বিপ্র পুনবাষ 

সামনে তাকিন্নে দেখেন-_তিনিও অদৃশ্য । তবে শুগ্য থেকে বাণী ভল। তদনুযাষীণ 

দ্বিজ দিলেন সত্যপীরেব শিবনি এবং অন্তে তিনি গেলেন শ্রীনিবাসধাছে । 

বিপ্রেব কাছে ভেদ পেষে সাতজন কাঠুবিষাও সত্যপীবেব শিবনি দিল । 

£খ তিঙ্বেব ববি সকল বিদ্যা কবি 

অন্তে পেল অনন্ত শর্বার ॥ 

সদানন্দ বেনে সত্যপ্পীবেব শিবনি মান্ল। তাব কামন! এক সন্থান। সে 

পেল এক কন্যা চন্দ্রমুখী চঞ্চল-নযনা। তাব নাম বাখা হল চন্দ্রকলা। 



সত্য পীব ৪৬৭ 

চন্দ্রকলা দিনে দিনে বেভে হল বিবাহযোগ্যা। এক বণিক-পুত্রের সঙ্গে 

চন্রকলাব বিবাহও হযে গ্লেল। সদানন্দ ভুলে গেল সত্যপীবের শিবনি 

দেবাৰ কথা । সত্যপব ক্কুদ্ধ হলেন। ফলে রাজার কোটাল কর্তৃক 

সদাগব হুল অবক্দ্ধ । সাধু-কন্যা দেখল মহা বিপদ । সে মানল সত্যপীবের 

শিবনি । সত্যপীব সন্তষ্ট হলেন ! সদাগব ফিবে পেল সাতগুণ ধন। সে 
ধন নিয়ে সাধু চলল নৌকা বেয়ে । পথে দেখা ফকিব বেশধাবী সত্যপীবের 

সাথে। সদ্দাগৰ তাকে চিনতে না পেবে যোগ্য ব্যবহাব না কবায় লৌকোব 

সব ধন হয়ে গেল নীর। অবশেষে অনেক ভ্ভতিতে সদাগর সে ধন পেয়ে 

ফিবে এল দেশে ॥ 

সাধু-কন্তা সে সংবাদ পেপ্পে সত্যপীরেব শিরনি হাতে নিয়ে ছুটে চলল 

সদাগবের কছে। দ্রুত গ্রমনেব ফলে হাতেব শিবনি গেল ছভিয়ে। সত্যপীব 
ভাতে দ্ধুদ্ধ হলেন। ফলে জামাতা হল ্ৃত্যু। চন্দ্রকলা কাদতে বসল। 
সে জলে ডুবে মবতে চাইল ॥ এমন সময় হুল দৈববাণী। পীরেব নির্দেশে 
সে ফিরে পেল শিরনি। সে তা খেলও। এবাব তাব স্বত স্বামী হল জীবিত ॥ 
সদাগব সখী হল-_-সত্যপীবেব নামে শিরনিও করল ॥ 

কবি গুণাকবের চোঁপদী ছন্দে বচিত সত্যনারাষণেব ব্রতকথ। বা 

“সত্যপীবেব কথা”্ব কাহিনীও মূলতঃ ত্রিপদী ছন্দে বচিত পীচালী থানিব 
স্যাষ। তবে কিছু আঙ্গিক পার্থক্য দৃষ্ট হব। গুথম কাব্যে আরস্তে 
আছে ,_- 

গণেশাদি বপ ধর বন্দ প্রভু স্মর হব 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষদাত। ! রি 
কলিমুগে অবতাবি সত্যপীব নাম ধবি 

প্রণমহ বিধির বিধীত। ॥ 

ছিতীষ কাব্যে আছে ,২_ 

সেলাম হামাব। পাঁডে ধুপমে তুম্ কাহে খাডে 

পেবেসান দেখে বডে মেবে বাং ধবতো । 
শিরনি দেবে পীব বা সভে হাষছে মিবব! 

মোকামে জাহিব বা দবব্ হস্তে তপতো ॥ 

কাব্যেব শেষাংশে কবি ভণিতাঁষ আত্মপবিচষ দিষেছেন। চৌপদী ছন্দে 



৪৬৮ বাংলা পীব-সাহিত্যের কথ! 

বচিত কাব্যে তাব পবিচিতি কিছু বেশী পাওষা যা । এখানেই তিনি এই 

কাব্যে বচনাকাল নির্দেশ কবেছেন। এ বিষয়ে পবে আলোচনা কব। 
হবে। 

ডঃ দীনেশ সেন মহাশয় ভাবতচন্দ্রেব কবিতাঁব গুকত্বকে শ্রদ্ধেষ বলে 

মনে কবেন নি। কাবণ কবি এই কাব্যে জীবনেব কোন গু সমস্যা কি কঠোৰ 
পবীক্ষ! উদ্ঘাটন কবে উন্নত চবিব্রবল দেখান নি। 

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন--ভাবতচন্দ্র শব্ধরুশলী কবি। ভার কাব্যে 

শব ও অরথশালংকাবেব ষথেষ্ঠ ছডাছতি। 

বাস্তবিক তংকালে কবিতায় এমন মিল, এমন বাছাই কবা শক সংযোজন 

এমন অনুপ্রাস সৃষ্টি বিস্ময়ের উদ্রেক করে ! চৌপদ্দী ছন্দে রচিত নিয়ে 
উদ্ধত অংশে কবি যৌবন সম্পর্কে যা বলেছেন তা লক্ষণীয় ;- 

যৌবনে প্রভূব কাল মদন দহন জ্বাল 
কোকিল কোকিল! কাল রাখ পদতলে হে। 

যোঁবন প্রফুল্ল ফুল কেবল দৃঃখেব মূল 
খেদে হয় প্রাণাকুল বাপ দিই জলে হে ॥ 

সত্যনারায়ণ পৃজাব আয়োজন সম্পূর্ণ। পাঁচালী পাঠেব ডাক পড়েছে। 
তখনি বাডী থেকে পাঁচালী এনে পাঠ কবাব কথা। প্রকৃত কবি ব্যতীত 

যে কোন ব্যক্তিব পক্ষে বাভীতে গিয়ে তখনই এমন স্বললিত ভাষাৰ 

যথাথ কাহিনী কবিতার ছন্দে গ্রস্থন। কবে এনে পাঠ কব! যে কতখানি 

ছুবহ ব্টাপাব ত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই অনুধাবন করতে পারেন। উপবি 

লিখিত পংক্িগুলির 'ল'-কারেব অনুপ্রাসটি সাধারণ পাঠকেব সহজে দুটি 

আকর্ষণ কববে! ল-কাবের কোমল অক্ষব দ্বাব। যে যাছ্ সৃষ্টি কর! হযেছে তা! 

শ্রুতিব পক্ষে অস্ত বটে । অবশ্য এ কথাও সত্য যে তার বর্ণন! বেশ প্রাণহীন । 
ভাব কাব্যে কোন স্থানে এমন সিল পবিশ্ফুট হয় নি যা আম[দেব 

নিকট মর্মস্পর্শী হতে পারে । 

ভাবতচন্দ্র, সত্যনাবায়ণের ভ্রতকথাব বচনাকাল নিষে বিতর্কেব অবকাশ 

বআছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেব বিচার এইরূপ: 

«“আমর। বিশেষ অনুপদ্ধান দ্বার কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখা 



সত্য পীৰ ৪৬৯ 

জ্ঞাত হইলাম, যংকালে এ পুস্তক প্রচাবিত হয় তংকালে পুস্তককাবকেৰ 

বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই । এ জন্য'* রুদ্র শব্দে একাদশ, এই 

একাদশ পূর্ববভাগে স্বতন্ত্র রাখিয়া তৎপরে 'অন্কত্য বামাগতি'-ক্রমে চো, 

গুণাব, অর্থ ৩৪ নির্ণয় করিয়াছি। একপ না করিলে তিনি ১৫ বংসব বয়সের 

কালে গ্রন্থ বচিয়া ছিলেন, তাহা কোনো মতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না1” । 

গুপ্ত কবির বিচারে এই কাব্যেব রচনাকাল ১৭৩৭ শ্রীষটা্' ৷ 

ডঃ স্থকৃমার সেন লিখেছেন, _« " হীবাবাম রায়ের এবং রামচন্দ্র মুন্সী 
অনুবোধে ভারতচন্দ্র দুইটি ছোট সত্যনাবায়ণ-পপাচালী কবিতা লিখেছিলেন ৷ 

শেষেব কবিতাটির রচনাকাল ১১৪৪ সাল (১৭5৭ শ্রীষ্টান্দ) “সনে কদর 

চৌঁগুণা”॥ কি জানি কেন প্রায় সকলেই ১১৩৪ সাল ধবিয়াছেন। কিন্ত 
বাঙ্গালাষ “চো” শব্দের প্রয়োগ নাই, ইহা সমাসযুক্ত পদের পুর্ববপদরূপেই ' 
পাওষা যায়। তর্কেব খাতিবে “চৌ” শব্েেব স্বাধীন অস্তিত্ব মানিয়া লইলেও 

১১৪৩ সাল হয় । অঙ্কের অর্ধাংশে মাত্র “বামাগতি' হয় কোন মুক্তিতে £” 

ডঃ দীনেশ সেনেব মতেব সঙ্গে ডঃ স্ুকুমাব সেনের মতভেদ নেই। 

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে ভাবতচন্দ্রের জন্ম তাবিখ ষখন তাবা সকলেই 

১৭১২ খৃষ্টাব্দ বলে ধরেছেন তখন কবিব পঞ্চদশ বছব বয়সের কালে 
সত্যনাবায়ণেব ব্রতকথা রচিত হলে তাতো হয় ১৭৩৭ হুষ্টান্দ। ডঃ দীনেশ 

সেনেৰ পুস্তকে যেখানে কবিব জন্ম তাবিখ ১৭২২ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে, 
তাব সাথে পঁচিশ বছর যুক্ত হলে এই কাব্যের বচনাকাল হয ১৭৪৭ 

খুস্টা্ব । অর্থং কবি যখন এই কাব্য রচন। কবেন তখন ডীঁব বয়স 

শঁচিশ বা প্যত্রিশ বছব হযে থাকবে । অবএব কবিব জন্ম সাল ১৭২২ 

খুহটাব্দ নয়-_তা ডঃ দীনেশ সেনেব গ্রন্থ দৃষে মৃদ্রণ প্রমাদ বলে মনে হয । 

৫। বড় সভ্যপীর ও সন্ধ্যাবভী কন্যার পুথি 
সত্যপীরেব পাঁচালী কাব্যে মধ্যে কৃষ্চহবি দাসেব “বড সতাপব 

ও সন্ধ্যাবতী কন্তাব পুথি” বৃহতভম। গ্রন্থেব এক স্থানে লেখ! আছে, 

“ছহি বড সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্তাব পুথি ।” 

কৃষ্ণহরি উত্তববর্জেব কবি। ভণিতাষ তাব পবিচয় পাও! যাষ £-_ 

তাহেব মামুদ গুক শমস নন্দন 

তাহব সেবক হযে কৃষ্ণছবি গান। 



8৭০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

রামদেব দাস পিত। মইপুরে নিবাস 
আমর সেবক হরনাবায়ণ দাস! 

পঞ্চমীৰ পুত্র আমি নাম কৃষ্ণহরি 
জন্মভূমি ছিল আমার বোনগাঁও সাখারী। (পৃঃ ১৯২) 

অবশ্য তিনি একস্থানে লিখেছেন,__-“কৃষ্ণহরি দাস ভণে বাস মেহেবপুর 1” 
€পৃঃ ৩২) মেহ্বপুর কি মইপুরের সংস্কার করা নাম নাকি মইপুর শব, 
মেহেরপুর শব্দের অপত্রংশ ! ন[কি কবি পরবর্তীকালে মেহেরপুব নামক 
গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ সংশয় আজো রয়ে গেছে! তীর 

জন্মসমি বোনগাও সাখাবিষ! গ্রাম ; গুরুব নাম তাহের মামুদ সবকার, 
পিভাব নাম বামদের দাস, মাতার নাম পঞ্চমী, বচধিত! তিনি নিজে এবং 

লেখক তার শিল্ঠ হরনাবায়ণ দাস। ভণিতায় তিনি বলেছেন, 

হরনারায়ণ দাসে লেখে রচে কৃষ্ণহৃবি 

শিরে যার সত্যপীব কণ্ঠে বাগেশ্বরী । 

কবির জন্ম তারিখ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। তিনি বাউল-দরবেশ 
জন্প্রদায়ের শিল্ত।৪১ হিন্দ্র ও মুসলিমে সমন্বমূলক ভণিতা বিশেষ 

লক্ষ্যণীষ £-- 

হবনাবাষণ দাসে লিখে বচে কুষ্হবি 
মুসলমান বলে আল্ল। হিন্দ্ুতে বলে হুরি ! (পৃঃ ১১৭) 

'থব]- 

এই পর্য্যস্ত হল।ম ক্ষান্ত বাধাকান্ত স্মরি 
মৃুসলমানে বল আল্লা হিন্দুব! বল হবি । (পৃঃ ২১৬) 

কুষ্ণহরি কি কোন প্রেরণাষ কাব্য বচন। কবেছিলেন ? কবি নিজে তাব 

সভণিতায় বলেছেন, 

শতেক বন্দেগী মোর সত্যপীবেব পায় 

তোমাব আদেশে গান কৃষ্ণহরি গার | পৃঃ ১৮৬) 

এই সুরু কাব্যে ভাষ। কিন্তু প্রাঞ্জল! এইকপ নৃহদাকার কাব্য 

কবিকে বহশ্রমে সমাপ্ত কবতে হয়েছে! কবি তাই লিখেছেন, 
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এই পর্য্যন্ত পুথিখাঁন সমাপ্ত হইল 
বহ্ুশ্রমে কৃষ্ণহবি দাস বিরচিল 1 

-আববী ও ফাঁবসী শব্দেব সাথে কিছু ইংরাজী শব্দও এতে প্রবেশ 

স্কবেছে। বাংল| ও সংস্কতে মিশ্রিত কয়েকট শ্লোক এব লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ॥ 

*বেশ কিছু বর্ণশুদ্ধি আছে! অনেক স্থলে পদান্তে অসমাপিক! ক্রি? ব্যবহ্থত 
হযেছে। 

কাব্যখানি মুদ্রিত। আকৃতি ৯*১৯৬*। পৃষ্ঠাগুলি সেমেটিক রীতিতে 
€ ডান থেকে বামদিকে ) সজ্জিত । ছন্দ ঃ পয্লাব--দ্িপদী এবং ত্রিপদী। 

পংজিগুলি গদ্যের আকাবে সাজানে।। প্রথম পংক্তিব শেষে দুই দঈীডি এবং 

দ্বিতীষ পংক্তিব শেষে তারক! চিহ্কেব ছেদ । মধ্যে মধ্যে দকমা” ব্যবহৃত 

হয়েছে। পৃষ্ঠ। সংখ্যা-_২২০। পীব পাঁচালী কাব্যে চিত্র সংযোজন একান্তই 
বিবল। কিস্তু সর্বমোট ছয়খানি ছবি সন্নিবিষ$ট বষেছে এই পীচালীতে । পীব 
গীচালী কাব্যের ইতিহাসে এটা একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । ধুয়!, দিসা এবং 
'শ্লোকেব সংখ্যা সতেবো। তাদেব মধ্যে একট মন্ত্রঃ সমগ্র কাহিনী 
ভিয়াতৃবট শিয়োনামাষ বিভক্ত । এতৈ আছে নিগ্নলিখিত দশট পাল| 8 

১। মালঞ্চাব পালা, 

২। শিশুপাল বাজাব পাল।, 

তো হীব। মুচিব পালা, 

৪। শশী বেশ্যাব পালি।, 

&। জসমত্ত সাধুব পালা, 

৬। শুন্দি সওদাগবেব পালা, 

৭। কাশীকান্ত বাজাব পালা, 

৮। ধনঞ্রষ গোষালাব পাল।, 

৯1 মঙ্গলু বাদ্যকবেব পালা ও 

১০1 ময়েন খিদাঁলেব পাল! । 

-আলঞ্কার পাল! ৪ 

যালঞ্চার বাজ! মৈদানব। বডই পাষণ্ড তিনি। ফকিব ভাব পবম শত্রু । 

তিনি বৈষ্ঞব সন্নগাসীব পৃজ! কবেন, সেব! কবেন। ফকিবকে ভিনি দ্রিজির 

গদিষে বেঁধে কাবাণাবে নিক্ষেপ কবেন । 



৪৭২ বাংল! পীর-সাহিত্যেব কথ! 

আল্লাল্ তালা দেখলেন পাষণ্ড মৈদানবকে দমন করা দবকার । নবীব 
পরামর্শে কলিকালের অবতার বপে সত্যপীবকে আল্লাহ্ তালা মর্ভে পাঠাতে 
মন্থ করল্নে। স্থিব হল বেহেস্তের চান্দবিবি জন্ম নেবেন মৈদানব বাজাব, 
পড়ী প্রিয়াব্তীর গর্ডে। 

যথাসময়ে প্রিয়াবতী এক'কন্তা-সন্তান প্রসব কবলেন। ভীব নাম বাখা, 

হলগ সন্ধ্যাবাতী। 

সন্ধ্যাবতী বয়ংপ্রাপ্তা হলেন! সখি সমভিব্যাহীবে তিনি একদিন স্ান' 
করতে গেলেন এন্নর নদীতে ৷ সেখানে ভেসে-আসা এক ফুল পেষে সন্ধ্যাবতী 
যেইমান্র তাব ব্রাণ নিলেন অমনি তীর গর্ভসধশব হল। এ সবই হল আল্লাহ্ 
তালার ইচ্ছায় । 

, ।বাণী প্রিয্লাবতী বিব্রত হয়ে পডলেন যখন জানলেন কুমাবী সন্ধ্/বতী 
হয়েছেন গর্ভবতী । দাই-এব সাহায্যে তিনি সন্ধ্যাবতীর গর্ভপাত কবাতে 

চাহলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অগত্যা তাকে বনবাসে পাঠাতে হল , সঙ্গে 
গেল ছুই সতখী। কোটাল তাদের সঙ্গে কবে নিয়ে গেলেন কুলবনে। সেখানে 

রেখে মালঞ্চায় ফিবে সে খবব দিল বাজাকে। ইাটাপথে ফিবতে তাৰ 
সাতদিন সময় লাগল। 

বনমধ্ো সন্ধ্যাবিতী ক্ষুংপিপাসায আকুল হলেন। তীব ত্রন্দনে দীনন:থেব 

আসন উঠ্ল কেঁপে । নিবঞ্জন তখনই ফেবেস্তাকে কোটালবেশে পাঠালেন । 

যথা নির্দেশে ফেবেস্ত! অবিলম্বে সন্ধ্যাবতী ও ভাব সখীদ্ধষেব আহাবেব ব্যবস্থা 

করে দিলেন। 

কুমাবী সন্ধ্যাবতীব গর্ভেব সন্তানই সত্যপীব। গর্ভে থেকেই সত্যপীক, 
ডেকে পাঠালেন লোকমান হাকিমকে। তাকে বল্লেন,--এই কুলবলে' 
সুন্দর পুবী নির্ম/ণ করে দাও। লোকমান হাকিম তা-ই কবল । 

মাঘ মাসে বাত। সন্ধ্যাবতী প্রসব কবলেন। কিস্তুএকি! সন্তান; 

কোথায় । এ যেমাত্র একদল! বক্ত ! সন্ধ্যাবতী অতি দুঃখে সেই বক্তের। 

দলা বেগবতী নদীব জলে ভাঁসিষে দিলেন। এক পাপীষসী কচ্ছবিনী ভক্ষণ 

করল সে রক্তে দল । বক্ত-দলাবপী সত্যপীরেব স্পর্শে পাপ থেকে সেই 

কচ্ছবিনীর মুক্তি ঘটল! পীরকে বন্দনা কবে সে চলে গেল স্বর্গে । 
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পীঁচ বছবেব শিশুরূপে সত্যপীর মাত। সন্ধ্যাবতীর নিকট স্থপ্রে আপনার: 

পবিচয় দিয়ে ফকিববেশে ফিরে এলেন । সন্ধ্যাবতী তাকে সাদবে কোলে, 

তুলে নিলেন। সত্যপীব এবার মায়েব দুঃখ দূৰ কবতে মনস্থ কবলেন। 

কুলবনে কিছু জনবসতি গডে ওঠা দবকাব। বাডখণ্ডেব কিছু প্রজাকে 

সেখানে আনতে তিনি চেষ্টা করলেন,-_কিস্ত গ্রজাগণ আসতে ব্লাজী হল না। 

সত্যপীৰ এবার বোগীশ্বরীর শবণাপন্ন হলেন। বোগীশ্বরীর সহায়তায় কুষ্ঠ- 
মডকেব পবোক্ষচাপে চান্দ খাঁ প্রমুখ প্রজা ঝাডখণ্ড থেকে কুলবনে এল ৷ 
ঝাডখণ্ডের বাজা বসন্ত এ সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। প্রজাগণকে ফিরিয়ে 

আন্তে সৈন্য পাঠালেন! কিন্ত সৈন্যগ্গণ “সোটাব” (লাঠি-সোটা) বাড়ি খেষে 
পলাষন কবল । রাজা নিজে এলেন যুদ্ধে । সেখানে সত্যপীবেব শবীব হল যেন 

প্রকাণ্ড পাথব । 

বন্দুকেব গুলি যেন তাব! হেন ছুটে । 

অঙজে লাগি গুলী সব পক্ষী ডিম্ব ফুটে । 
সত্যপীব ্চতুর্ভুজ সৃতি তবে করিল ধারণ। 

শঙ্ঘ-চক্র-গদ।-পদ্ম নিল চাবি হাতে, 

আসিষ। হইল খাডা বাজাব সাক্ষাতে । 

বাজা এবাব গলবস্ত্রে সত্যপীবেব স্তব কবঙ্গেন এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন 

কবলেন। 

মাতা সন্ধ্যাবতীব নিকট তাব প্রথম জীবনেব আবে! দুঃখকথ! সত্যপীৰ 
শুনে নিলেন। পাষণ্ড বাজ। মৈদানবেব উপৰ ভাব প্রচণ্ড বাগ হল। তিনি 

মালঞ্চয গিয়ে এব যথাবিহিত কৰে মাতাব কলঙ্ক দূৰ কবতে চাইলেন । 

মাতৃহৃদষ ব্যাকুল হয়ে উঠ্ল-_পাছে পুত্রকে হাবাতে হয়। তিনি পুত্রকে ' 
নিষেধ কবলেন মালঞ্চায় যেতে । সত্যপীর অবশ্য তখনকাঁব মতন মাতাৰ 
কথাষ সন্দত হলেন । 

একবাত্রে সত্যপীব মাতাকে নিত্রিত। অবস্থায় বেখে গৃহত্যাগ কবলেন । 
পৰদিন পুত্রকে ন। দেখে সন্ধ্যাবতী কেদে আকুল হলেন। শুষাঁপক্ষীকে ডেকে 
তিনি পুত্রেব খবব জানতে চাইলেন। শুষাপক্ষী সত্যপীবেব মালঞ্চ। অভিমুখে 
গমনেব কথা সন্ধ্যাবতীকে জানালো! । পুত্রশোকে আকুল জননী কেঁদে কেঁদে 
অস্থিব হযে উঠ্লেন। 
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, মালঞ্চার পথে সত্যপীব এলেন গোমনি নদীব কূলে! নদী পাব হওয়া 
'দবকাব। ঘাটে পাটনী কে? পাটনী এক কুভীব। তাব খেয়ায় পার 
হতে হলে কডি সে নেবে না,__নেবে একটি ছাগল । অন্যথায় সে সোওষাবীব 
অদ্ধেক ভক্ষণ করে। সত্যপীব এই উদ্ধত কুভীবেব পেটেব মধ্যে প্রবেশ 
কবলেন এবং পবক্ষণে পেট চিবে বাহিব হযে এলেন। এ কুভীবও আগে 

থাকৃতে অভিশপ্ত ছিল। সত্যপীবেব স্পর্শে সে পাপমুক্ত হল ছাদশ বৎসর 
পর। সে পাপমুক্ত হযে বিদ্যাধবীৰপে পীবেব বন্দন। কবে চলে গেল 
স্বর্গে । 

সত্যপীব এগিয়ে চলেছেন। পথে দেখা ভীমা নমঃশুদ্রেব সাথে । 
“সে চোর। সেবার নামে ছলনা কবে সে পীবেব স্ৃবর্ণ-কন্কন চুবি কবল। 
ফলে বল তার চাব পুত্র। সত্যপীব বললেন, _অকুল্পপুবে তোকে "শুলে" 

“যেতে হবে । ভীম! বলল-_ প্রতিজ্ঞা কবছি, নষ টাক1 খবচ কবে “শিবনি? 

দেবে! । সত্যপীর দয়া'পববশ হুষে পুত্রগণসহ তাকে সে যাত্রা! রক্ষ/ কবলেন ; 

কিন্ত পীবেব অভিশাপে সে পৰে অকুল্লপুবে চুবিব দাষে ধব! পডল এবং শুলে 
“যেতে হল । 

সন্যাসীর বেশ ধরে দত্যপীব এগিষে চলেছেন গ্রামকে গ্রাম পাব হযে । 

এবাব সত্যপীব যার বাজ্যে এলেন তিনি বাবেন্দ্র ত্রাল্পণ, তিনি নালঞ্চাব 

বাজ।, তিনি সন্ধ্যাবতীব পিত। দৈদঠনব | 

সত্যপীব প্রথমে গেলেন ' বা্ত-অন্তঃপুবে বাণী প্রিষাবতীব নিকট । 
-পবিচষ পেষে বাণী শঙ্কিত হলেন, পাছে বাক্জার কোপে ভাব কোন অহঙ্গল 

হয । তিনি সত্যপীবকে দুবে সবে যেতে পবামর্শ দিলেন! কিন্তু সত্যপীর 
" 'বেপবোষা। দাবোধষাঁনকে দিষে খবব পাঠালেন রাজাব কাছে--জনৈক 

ফকিব ভাব সাক্ষাত প্রার্থী । বাজ! সাক্ষাত-প্রার্থন! হঞ্চুব কবলেন না, 

ভিক্ষ! নিষে বিদায় হতে বললেন । ফকিবকে ভিক্ষা এমনকি মানিক দিষেও 

বিদীষ কব| গেল না। বাজ। অবশেষে সত্যপবকে বন্ধন কবে নিক্ষেপ 

-কবলেন কাবাগাবে । পবেব দিন তাব শিব£শ্চেদ কবা হবে । সত্যপী'ব স্মবণ 

কবলেন আল্লাহভালাকে । আল্লাহুতালার দয| হল। ফুলেব জআাঘাতে 

কপাট গেল ফেটে,__সত্যপীব মুক্ত তলেন। 

সাত বছবেব বালক-বপ ধবে সত/পীব এলেন লালাবতীপুরে ৷ 'ন। 
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হৈল সন্ন্যাসী বেশ না হৈল ফকির” সেখানে জ্রীভাবত রাখাল-বালকগণেৰ 

সাথে তিনি চৌগান খেলা যোগদান করলেন। ক্রীডা বিদ্বাধ তিনি 

সকলকে পবাজিত কবলেন এবং সেখান থেকে প্রস্থান কবে ভ্রাঁ্গণ বাঁলকেব 

বপ ধাঁবণ কবলেন। 

চলাব পথে সাক্ষাত হল কুশল ঠাকুবের সঙ্গে । কুশল ঠাকৃব নিঃসস্তান 
তিনি বালকেব সাধাবণ পৰিচয় পেষে আপনার বাঁটাতে নিয়ে আসেন। তরীয় 
পড়ী ব্রদ্মণী আনন্দী ক্ষুধীর্ত বালককে পোস্তপুত্র বপে গ্রহণ কবেন। তিনি 
পুত্রকে বন্ধন কব। খাদ্য আহাবেব জন্য পরিবেশন কবে জানতে পেলেন,-_ 

জনম অবধি আমি অন্ন নাহি খাই। 

কাচা ছুধ আট! বস্তা ফল-মূল আদি, 

তাহ। খাইতে শিখিষাছি জনম অবধি ৷ 

বাক্কা্যে বসে বাজ। মৈদানবেব মনে পল বন্দী সেই ফকিবের কথা । 

কালী পুজাষ তাকে বলি দিবাব জন্য কোটালকে হুকুম দিলেন। দ্পচুর, 
*শোভ। সিংহবাধ, মনোহব রা'ষ, দণ্ড বায় প্রমুখ তনেকেই সেই ফকিঝকে 
বলিদান দিবাৰ কাজে এগিষে এল । পোণত। মাঝি এগিয়ে শেল কাবাগারেৰ 

দিকে, কিন্ত ফকিব কোথা । ফকির তো নেই। সে দ্রুত এসে খবর 

দিল রাজাকে! শুনে বাজ। বিস্মিত হলেন, চিন্তিত হলেন,-_ব্যাপাব কি। 

, কুশল ঠাকুব পুত্রেব শিক্ষা ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু বালকের পভাশুনাষ 
মতি নেই । ব্রাঙ্গণ অসপ্তষ্ট হষে তিবস্ধাৰ কৰতে সভ্যপীববপে ত্রল্মণকে 

স্বপ্নে আপনাব পবিচষ দিলেন। ক্রান্গণ সে কথা প্রকাশ করলেন না । 

নব নদী থেকে স্নান কবে ফেবাব পথে কুশল ঠীকুবে পোস্-পুত্র 
-কুডিষে পেলেন একখানি কোবাণ। পুত্র বললেন,_ 

আমাৰ পডাও বাপ কোবাঁণ কেন 

কথা শুনি স্তব্ধ হইল কুশল ত্রান্মণ ) 

কহিতে লাগিল ঠাকুব হষে ক্রোধভাৰ 

কি কাৰণে চাহিস তুই কোবাণ পড়িবাব | 

ত্রান্মণে কো'বাণ পডে কোন শাস্ত্রে বলে 

এই ক্ষণে কোবাণ ভাসাষে দেহ জলে । 
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সত্যপীব বলে কোবাঁণ পডিলে কিব| হব 

দ্বিজজ বলে কোবাণ পড়িলে জাতি যাঁয় ।.- 

এক ত্রন্ম বিনে আব ছুই ব্রহ্ম নাই 

সকলের কর্তা এক নিবঞ্জন গোসাই | - 

সেই নিবগ্রনেব নাম বিছমিল্লা কষ 
বিচ্ষু আর বিহুমিল্ল! কিছু ভিন্ন নয । 

কেহ কোন নদী বইয1 কোন দিকে যায় 

সমৃতদ্রে যাইয়া সব একত্র মিশায় । 
তেমন ছত্রিশ জাতি এক জাত হুইযা 

একপথ দিয়া সবে যাবে মিশাইয1। 

্রন্মজ্ঞান শুনে ঠাকুব স্তভিত হলেন। তিনি কোবাণ পডতে উৎসুক হলেন ॥ 

খোদার আজ্ঞায় তিনি সত্বরে কোরাণেব হবফ চিনতে পাঁবলেন এবং তা! পাঠ 

কবলেন। এবাব তিনি কোবাণখানি সয়ে গৃহে বেখে দিলেন ॥ 

বাজবাটীতে ভাগু।বী এল পুবোহিত কুশল ঠাকুবকে ভাকতে। সত্যপীবেব 
ছলনায় পুরোহিত তে। অসুস্থ । অগত্যা ভাব পুত্র অর্থাৎ সত্যপীব দশকর্ম- 
পথি নিয়ে পৃজা কবতে গেলেন। 

বালক পুবোহিত শ্তরীবিস্ু ম্মবণ কবে আচমন কবলেন, বিছমিল্ল। 
বলে কর্ণে হাত দিলেন এবং শেষ পথ্্যস্ত মহম্মদাদি কলম দিষে সকল কাজ 
সমাধা কৰবলেন। পবে তিনি সেখান থেকে দক্ষিণ নিষে ঘবে ফিবে এলে 

মাত। আনন্দীব তে। মহা-আনন্দ । 

কুশল ঠাকুব বাজ-পাঠশালের শিক্ষকও বটে । তিনি শিক্ষকতাষ অবসব 

নিলেন। তাৰ আঙনে এলেন ( সত্যপীব) তাব পোস্তপুত্র। বাজাব পুত্র 
শ্যামসুন্দব এবং দাশুদব দুজনেই পডে সে পাঠশালাষ । শিক্ষক মহাশষেব 

তাঁডন। তার! সহা কবল ন|॥ গুক-শিষ্ে দেখ। দিল সংঘর্ষ । তাঁতে শ্যাম- 

মুন্দবেব ' মৃত্যু হল। সংবাদ পেলেন রাজ! ক্ষিপ্ত হযে তিনি শিক্ষককে 

কামানেব গোলাব আঘাতে হত্যা আদেশ দিলেন। কামান গর্জে উঠল 

কিন্তু "সত্যপীবেব স্বৃত্যু হল না । ভাব গলাষ পাথব বেঁধে জলে নিক্ষেপ 

কবা হল। সেই পাথর হল ভাব ভেলা । ভেলায় ভেসে তিনি ফিবে এলেন: 
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কুশল ডাকুবেব বাঁজীতে । বাঁজ-দববারে কুশল ঠাঁকুব আটক পড়লেন । 

সতা'পীবেব কাবণে কুশল ঠাকুব বীধ। পড়েছেন, অতএব আনন্দী ঠাকুবাণী 

বাঁধলেন সত'পীবকে । পীব বললেন, 

বন্ধন দাকণ জ্বাল! সহিতে ন। পাবি । ** 

সত্যকালে জন্ম মোব নাম সত্যপীব, 

কলি কালে জন্মিয়া হইনু জাহিব ! 

হিন্দুব দেবতা আমি মোমিনেব পীব, 
যে ষাহ। কামন। কবে তাহাবে হাসিল । 

এ দিকে বাজ! মৈদানব খঙ্গাঘাতে ত্রান্মাণ কুশল ঠাঁকুবকে হত্যা কবতে উদ্যত 

হুলেন। এমন সময়ে পীব এসে উপস্থিত হলেন সেখানে । পিতার বন্ধন নিজেব 

হাতে নিলেন ;_ ত্রান্ষণ ফিবে গেলেন গৃহে । সত্যপীব আপনার পরিচয় দিলেন 

বাজাব কাছে। তবুও তিনি শান্ত হলেন না। পীবকে নিয়ে যাওয়া! হল 

বধ্যতৃমিতে। সেখানে তিনি শ্বেত ম্ছিব কপ ধবে অন্তত হয়ে সাহায্যের 
জন্য গেলেন অমবাপুবীব রাজ। ইন্দ্রব নিকট। সেখানে আছে আবর্ভ, 
সাবর্ড প্রভৃতি বাবোঁখান! মেঘ। সেই মেঘ থেকে ভয়াবহ বৃষ্টি হল মালঞায় ॥ 

তাঁতে ভেসে গেল মালঞ্চ। ! রাজ! জলবন্দী হলেন। রাঁজাব পুত্রবধূ রূপবতী 
এবং মালাবতী অঙ্গীকাব কবলেন যে ভার। সত্যপীবকে পূজা! দেবেন সত্যপীব 
বললেন যে, শিরনি পেলেই তিনি সকলকে উদ্ধার কববেন। বধৃদ্ষষ মহাশুন্য 

কম্কনেব বিনিমষে শিবনি আনালেন কিন্ত বীববল ছলন। কবায়, সত্যপপীর 
গেলেন সেখানে । বীববল প্রহাব কবতে এল সত্যপীবকে । পীর অদৃশ্য 

হষে গেলেন এবং এক কণগ্ন ফকিববপে পুনবাষ বীববলের নিকট এলেন । 

তবুও পীব অপমানিভ হলেন। ফলে বীববলেব পুত্র সর্পাঘাতে মরল ৷ 

এবাব বীববলেব সঘিৎ ফিবল। সে ফকিবেব প| জড়িয়ে ধবল। 

দষাব পীব তাৰ পুত্রের জীবন ফিবিয়ে দিলেন। বপবতী-মালাবতী পেলেন 
কন্কন ও আধমন চিনি। 

বপবতী ও মালাবতীর স্তুতিতে সন্তষট হযে সত্যপীৰ মায়াতবীর সাহাফ্যে 
বাজ। মৈদানবকে উদ্ধাব কবলেন। বিশ্বকর্মাকে ডাকিষে দশ দণ্ডের মধ্যে 
বাজপুবী পুনর্গঠিত হল সুন্দব পে । তবুও বাজ! অস্বীকৃত হলেন সত্যপীবেব 
'শিবনি দিতে । তিনি বললেন,_- 
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সকলি পাইন আমাব হবিহব কোথাষ । 

হুবিহব বাবে। বছৰ বয়সে কুশীরেব পেটে নিহত হয়েছিল৷ সত্যপীব- 
ডেকে পাঠালেন কুমীব-বাঁজকে। ব্যাপাব শুনে কুমীব-বাজ তিমিবিজ। 
তে! অবাক। হরিহবেব খোঁজ পডল এখন! কুমীর-বাজা ডেকে পাঠাল 
অনেক কুমীবকে। কেউই তে। হরিহরকে খায় নি । ছেদ! নামক কুমীব, 
বলল যে তার ঠিক স্মবণ হচ্ছে ন1। সত্যপীব তখন জিগীব (অর্থাৎ চীৎকাব ) 
ছাঁডলেন। ছেদড! দ্বিখণ্ডিত হল £-_ প্রথম খণ্ড কুমীব নিজে আব দ্বিতীয় খণ্ড 
হল হরিহব। কুমীর জলে নেমে গেল ; হরিহবেব জীবন যমবাজেব বাভী 
সন্ধ্যামণিনগব থেকে এনে তাকে পীব সঞ্জীবিত কবলেন । 

সতযপীবেব সাথে হবিহব এল বাঁজ-দববাবে। বাজা আনন্দে যেন 
আত্মহাবা হষে সিংহাসন থেকে নামলেন এবং লক্ষ টাকা! ব্যয়ে সত্যপীবেব 
শিবনি দেবাঁব ব্যবস্থা কবলেন। সাডম্ববে শিরনি দেওষ। হল। বাজার 

সনবন্বী গোকুল ঠাকুব এতে অবজ্ঞা কবলে তাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্রেব ম্বত্যু হল । 
অবশ্য ক্ষম! প্রার্থনা কবায় পীব সদয় হযে তাকে ক্ষমী কবলেন। 

মৈদানব বাজাকে এবাব সত্যপীব আদেশ কবলেন সন্ধ্যাবতীকে ফিবিষে 
আনাব জন্য । বাঁজ। তাঁতে সম্মতি দিলেন । পুত্র হরিহব হাঁতীব 'পিঠে চডে 
চলল কুলবনে। সত্যপীব চললেন নৌকাষ চডে । 

নৌঁক। চলেছে নুব নর্দী বেধে । অনেক গ্রামেব পব এল “বাইনট+ নামক 

গ্রাম । সেখানকাব বাজ।১ শক দ্বার। আক্রান্ত হযেছেন ভেবে সসৈন্যে 

অগ্রসব হলেন। সত্যপীবেব কোন কথাই তিনি শুনলেন না। অবন্য 

মাষাবলে সত্যপীব যুদ্ধে জঘী হলেন ৷ বাজ। নিজ কন্যা লীলাবতীবৰ সঙ্গে 

হুবিহবেব বিবাহ দ্িলেন। বিবাহাত্তে লীলাবতীও চলল হবিহব ও সত্যপীবেব 

সঙ্গে । 

সভ্যপীব সকলকে নিষে মাত। সন্ধ্যাবতীৰ নিকট এলেন এবং সাথী, 

সকলেব সঙ্গে পবিচয কবিষে দিলেন । পবে তাঁকে মালঞ্চাতে ফিবিষে 

নিষে যাবাব কথ। জানালেন । অকন্মাং একথা শুনে সন্ধ্যাবতীব সন্দেহ 

হুল। হ্বিহব সমস্ত ব্যাপাব বুবিষে বলতে তবেই তিনি বাজী হলেন 

মালঞ্চার় ফিবে- যেতে । তখন সমস্ত ধন-সম্পদ চাদ খু! মগডুলকে বুঝিষে 

দিয়ে 
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সন্ধ্যাবতী চডিলেন দিব্য মহাফাঁয় ৷ 

অবিলম্বে এলেন মালঞ্চয। 

মহাফ! হইতে তবে নামে সন্ধ্যাবতী, 

মাষেব চবণে পড়ে কবেন প্রণৃতি | 

প্রিষবতী বলে বছ দেবী সন্ধ্যাবতী 

সত্যপীবে কৈল মাও এতেক ছুর্গতি | ** 

দুধ কল। আনিয়। দিলেন মাঁলাবতী, 

খাইলেন সত্যপীবঝুহইয়। কৃপামতী । 

তবে পুনঃ সত্যপীব হইল অন্তর্ধান, 
অমব শহবে গিয়া দিল দবশন। 

শিশুপাল ব্রাজার পালা ৪ 

সত্যপীব সন্ন্যাসী বেশে অমব শহ্বে গেলেন । সেখানকার রাজার নাম 

শিশুপাল। রা'জা, নরবলিছুদিয়েংঅর্ধকালী পৃজাঠুকরেন। . 

সেদিন পুজা! । সুদর্শন এক বালককে বলিদানেব ব্যবস্থা কবা হযেছে । 
অসহাষয বালকটিকেহুদেখে পীবেব প্রাণে জাগল মায়া । তিনি বাজাব 
কাছে গিষে উপস্থিত হলেন এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন।' 
রাজা! ভিক্ষা দিতে বাজী হলেন। সত্যপীব সেই বালককে উপহার 

স্ববপ চাইলেন । রাজ! বললেন,__স্বযং ব্রন্ম1-বিঝুকেও এই ভিক্ষা দেওষা 
হবে না । সক্রোধে সত্যপীব স্থ(ন ত্যাগ কবলেন। বালক এক মনে সত্যপীবকে 

স্মবণ কবতে লাগল । 

বলিদানেব জন্য বালকের স্বন্ধে খঙ্গীঘাত কবা হুল, কিন্ত খঙ্গেব আঘাত 

তাৰ লাগল না, বৰং খডগ ঢুভেঙে হল ছু'খণ্ড! বাজ! চিন্তান্থিত হযে হুকুম 
দিলেন” নিযে এস “সোম ছেদা, খাঁড। আনা হল খাঁডা। তাতে 

মন্ত্র পডে দেওয! হুল ॥ ইতিমধ্যে সত্যপীব শ্বেতমক্ষি-বপে বালকেব স্কন্ধে 
এসে বসলেন ॥ তিন তিন বাব বালকেব স্কন্ধে সে খাডা নিক্ষেপ করা সত্বেও, 

যখন বালকেব কোন আঘাত লাগল ন। তখন,-_- 

বাজ বলে দাওলিয। ফেলাও হাতেব দাঁও। 
খিল খসাইয1 ছেলেৰ মুখে জল দাও 
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বাজ। নদীতীবে উপপিষ্ট সন্ন্যাীব বিববণ জেনে নিলেন এবং তকে 
'ডেকে পাঠালেন সন্গ্যাসী বাজ-আহ্বান প্রত্যাখ্যান কবে বাজাকেই তাব 
কাছে আসতে বললেন । বাজা এলেন ফকিবেব নিকট । 

কবজোডে শ্রন্ধ। নিবেদন কবে বাজ1 বললেন, বংশ বক্ষাব জন্য এইন্ধপ 
বলিদানের ব্যবস্থা 

সত্যপীব বলেন বাঁজা গন্ধ পুষ্পে কব পুজা 

নববলি দিতে না জুষাষ। 
নববলি দিতে চাহ পুত্রেব কাবণ। 

পবকালে কি হইবে না বুঝ বাজন্ ॥ 

সত্যপীব আজ্মপবিচয় দিলেন এবং বললেন,__পাঁচ বাণী যদি “নিলা” নদীতে 

স্লান কবে তপগ্। করেন তবে গাঁচটি বস্তা পাবেন ৷ সেই বস্তা প্রাপ্তি-ষোগের 

কার্যক্রমে বাজার বংশ বক্ষা হবে। 

বাণীগণ যথা-পরামর্শ ব্রত পালন কবে পাঁচটি বস্তা পেলেন । নদী থেকে 

ফেরাব পথে সাক্ষাত হল এক ফকিরেব সাথে! ফকির বল্লেন,_আমি 

ক্ষুধার্ত, এ ফল আমায় খেতে দাঁও। চার বাণী ফকিবকে অবহেল| করুলেন। 
ছোটবাণী বিন্দ্রমতী ভাবলেন,_-“ফলদানে ফল পায় লোকমুখে শুনি।” তিনি 
ভাব বস্তা ফলটি ফকিবকে দিলেন। ফকিব সেট খেয়ে শুধু চোচ1 খান 

বাণীকে ফিবিষে দিষে বললেন, 

ধব বাছ। চোচায় ধুইষ! খাও জল । 

অবশ্য খোদ।য তোবে দিবে বংশ বল ॥ 

চাব বাণী চাব ফল আনায় বাজ। খুশী। ছেটি বাণী 'চোচাখান' আনাষ 

বাজ। তাকে গালি দিলেন । কিন্তু ভাগ্যে কি পবিহাস»”_ 

ছোট বাণীব গর্ভ হইল সত্যপীবেব ববে, 

চাঁবজন বাঞ্জা হইল অভাগ্যের ফলে । 

ঈর্ধাপবাষণ হযে দাই-এব সাহায্যে ছোট বাণীর গর্ভ নট কবাব জন্য চার 

বাণী চেষ্ট কবলেন; কিন্তু পাবলেন না। সত্যপীব তাকে রক্ষা! করলেন 

এবং দাই-এব নাক-কান কেটে শান্তি দিলেন। 

যথাসময়ে ছোট বাপীব অপবূপ এক ছেলে হুল । খল দাসাগণ বাজাকে 

-জানালঃ-- 
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ছে'ট বাণীব হৈল এক চামেব বালক । 

বাঁজ। বিমর্ষ হলেন। অন্য বাণীর! হলেন আনন্দিত! তীাবা কৌশলে 

“সেই ছেলেকে বাক্স*বন্দী কবে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কবলেন , 'কিস্তু তাকে 

বক্ষা কবলেন গঙ্গাদেবী। খোওয়াজেব অনুবোধে বসুমতী শিশুকে দুধ দিয়ে 

খাচালেন। বন্ুমতীৰ সহিত খোওয়াজেব কলিকাল-বিষয়ক কথোপকথন 

হল। শেষে সত্যপীর নিষে গেলেন শিশুটিকে । 

পুত্রশোকে কাতব হয়ে ছেট রাণী ধাপ দিতে গেলেন “নিল।' নদীতে ॥ 

-সত্যপীব সেখানে হাজিব হলেন শিশুপুত্রকে ফিবিষে দিষে তিনি বল্লেন,-- 

পূর্বে ষেই ফকিবকে কলা দিছ ভিক্ষা 
সেই ফকিব আসি তোমাৰ পুত্রকে কৈলাম রক্ষা ! 

বাণী তে। মহ! খুশী । বাজাব কাছে সংবাদ গেল। পুত্রকে পেয়ে বাজ! 
সুক্তি দিলেন বন্দীদেব, যডযন্ত্রকাবী বাণীগণকে ঘব থেকে বেব কবে দিলেন, 
পুত্রেব নাম-কল্প কবে সত্যেব সেবার ব্যবস্থ! কবলেন। সত্যপীর এবার 
চললেন মাইলানিনগবে হীব! ম্চিব বাভী। - 

হীর' স্থির পাল। ৪ 
সত্যপীব হীব! মুচিব বাঁভীব সামনে এসে জিগীব ছাডলেন। হীর! মুচী 

'তো মহাখুশী । কিন্ত হায়! ফকিবকে দিবা মত তাব ঘবে তে| কিছু 

নাই। পুত্র মধুবামেব সঙ্গে সে পবামর্শ করলে।। কোনও উপায় ন| দেখে, 
ফকিবকে অপেক্ষা! কবতে বলে, সে বাজাবে চল্ল জুতা! বিক্রী কবতে। 

পথিমধ্যে সত্যপীব, পেয়াদাব বেশে তাব জুতে। কেডে নিলেন, _দাম দিলেন 
ন।। হীরা ফিরে এল বাভীতে। বেগ! মু্দীর দোকানে পুত্রেব কাজ করার 
সর্ভে আগাম টাকা নেবাব পবামর্শ কবতে মধুরাম তো৷ ক্ষুব্ধ 'হল। ; অবশেষে 
মধুবাম রাজী হল। তখন পিতা-পুত্র চলল বাজারের দিকে ॥ ডি, 

সত্যপীব, হীবাকে পবীক্ষ! কবাৰ উদ্দেশ্যে মধুবামকে জায়ত্তে খেয়ে ফেস 
জন্য নাখেশ্ববী নায়ী বাঘকে আদেশ কবলেন। নাগেস্ববী তা-ই কবল! 
হীবা শোকে-হুঃখে আহত হয়ে ভিক্ষ। কবতে গেল মোগলেব বাড়ী । মোগল 
বল্ল যে যদি হীবাব স্ত্রী তাৰ মসজিদ তৈষাব।ব স্ববকী কুটে দিতে পাবে ভবে 
সে আগাম চাব আন! দেবে । হীৰ। ক্রুত বাভী ফিরে পড়্ী মহেসীর (মহেশীব) 

৩১ 
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সম্মতি চাইল । পভিত্রতা মহেশী সম্মাতি দিলে, পড়ীকে সঙ্গে নিয়েই হীবা 
গেল মোগলেব কাছে। সেখান থেকে যখন সে ফকিরেব কাছে ফিবে এল, 
ততক্ষণে বিলম্বের দরুণ ফকিব অধৈর্ধ্য হয়ে গেছেন । : তিনি এর জন্য হীবাকে 
তিরক্কার কবলেন। হীরা বল্ল,_- 

যে জন ফকিব হয় বৃক্ষ হইতে ছোট ॥ 

ফকিবে না কবে ক্রোধ সিধা হয়ে চলে, 

হইষা থাঁকিবে যেন তকব সামিলে। 
শুকাইয়! গেলে বৃক্ষ জল নাহি পায়, 

গাছ-সম হৈতে পাবে ফকিব বলি তায় । 
মালিকেব নিজ নাম জপিয়া অন্তরে, 

হইয়! নিবঘিন বেশ দেশে দেশে ফিরে । 

শোনহ্ ফকিব সাহেব আমাব বচন, 

ফকিব হইষা এত ক্রোধ কি কারণ ।* *** 

মুচাবে কহিল এহি শাস্ত-মুক্তি কথা, 
শুনিয়া লজ্জিত ওলি হেট কৈল মাথা! 

ফকির সন্তস্ট হযে হীবাকে আটা, কলা, ঘি, মধু প্রভৃতি কিনে আন্তে 

বল্লেন। হীবা তাই কবল । 

হীবা বলে মোর হাতে কেহ নাহি খার, 

তুমি যে খাইতে চাহ শুনি লাগে ভষ । 

সত্যপীব বলে মোব জাতি-ভেদ নাই, 

যে জন ভক্তি কৰে ভাব হাতে খাই। 

ফকিবেব শিরনি প্রস্তত হল। বন্ত্রদ্ধাব। আডাল কবে ভিনি আহার কবতে 

চাইলেন। হীরার বন্ত্রের অভাব কিন্ত চর্স আছে ঘবে। তা দিয়ে আহাবেব 

জায়গ্রা আডাঁল করা হল । ফকিব জিগীব ছেডে সেই চর্ম স্পর্শ কবতে তা সুন্দৰ 

দেওয়াল হল । ফকিব এবাব হীবাব পবিবাবেব সকলকে কাছে ডাকলেন ; 

(কিন্ত হীরা 'ছাডা কাউকে পেলেন না। সমস্ত বিববণ জেনে ফকিব ফিবিয়ে 

'আনলেন মধুবাঘকে। 

| সত্যপীব বলে তুমি ধন্য বে মুচাব 

তোমাব সমান ভক্ত কেহ নাহি আব। 
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পিতা-পুত্র ও সত্যপীব একসাথে শিরিনি গ্রহণ করলেন । সত্যপীব এতক্ষণে 

আপনার পরিচয় দিলেন। 

এ দ্বিকে মোগল, সুন্দরী মহেশীকে সম্ভোগ কবাব ব্যবস্থা কবল। সত্যপীব 

শ্বেত-মক্ষিবপে মহেশীকে অভয় দিলেন। সত্যপীবের অভিশাপে মোগল অন্ধ 

হল। মোগল, মহেশীব পায়ে ধরতে দয়াপববশ হয়ে মহেশী বল্ল,-- 

সত্যপীর ককক তুমি পাও চক্ষদান। 

পীরের দয়ায় মোগল চক্ষুত্মান হল । তখন সে মহেশীকে একশত টাকা, 

কিছু অলঙ্কাব দিয়ে দুই জন দাসীব সাথে সসম্মানে বাড়ী পাঠিয়ে দিল । পড়ীকে 

দেখে হীব! হল খুশী । 

হীরাঁব দুঃখ 'মোচনেব জন্য সত্যপীব ভাঁকে দুই-ঘডা ধন দিতে চাইলেন---., 

হীবা মুচি বলে সাহেব ধনের নাই কাম, 
ভিক্ষা করিয়া! আমি লব তোমার নাম। 

শেষে হীরা সে ধন নিতে বাজী হল। ফেবার পথে বুনন কোতালিনী 
এক ঘা ধন চাইল। হীবা তাঁকে কৌশলে এডিয়ে বাঁডী চলে এল । 

সত্যপীর বিস্বকর্মাকে দিয়ে এক গৃহ নির্মান করিয়ে দিলেন। হীরা খুশী হয়ে 
সেখানে বাস করতে শুক করল । 

হীবার বাভী ষেন বাজপুরী। নাম ভাব হীবাগঞ্জ। হিংসায় উন্মত বুনন 

কোটাল গিয়ে সে বিববণ জানালো! বাঁজ! মানসিংহের কাছে। মানসিংহ ক্ুদ্ধ 
হয়ে সৈন্যদ্বার1. হীরাঁকে বেঁধে বাজসভার আনালেন । বাজা বললেন,__ 

“সব ধন নিয়ে এস! হীরার সঙ্গে লোকজন গেল । মোহর, মোতি, হীবা, 

পান্না! দেখে তো৷ তাঁরা অবাক । কিন্তু হায়! সেসব সিন্ধকে পুবে তারা 
দেখল--সবই “খোলা আব খাপাব।' হীরা চাতুবী মনে করে তাকে খুব 
প্রহার করা হ'ল। হাতে কড়া, পায়ে বেভী ও বুকে পাথর দিয়ে তাকে 
বন্দীশাঙগায় নিক্ষেপ কবা হল। হীরা কারাগাবে বসে সত্যপীরেব চৌঁতিশ! 
পাঠ কবতে লাগল, অভিমান ভরে অনেক মন্দ কথা বলতে লাগল ! 

সত্যপীর কয়, প্রাণে নাহি ভয়, 

কেনে মোরে মন্দ বল। 
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-পোহাক তিমিব, দেখাব জাহির 
যতেক কবিব আমি 4 

সত্যপীর নিশি শেষে রাজা মানসিংহকে স্থপ্মে বললেন, তোমাকে মাবিষা 
রাজ্য মুচাবকে দিব । 

সবপ্নভক্কে ভীত বাজ। .মানসিংহ পরদিন কোটালকে ডেকে হীরাকে মুক্ত 
কবালেন.এবং সমস্ত ধন-সম্পদসহ বাঁভীতে ফেরবাব ব্যবস্থা কবলেন। হীবা 
বাডীতে ফিরে এলে মহেশী খুব খুশী হল।' হীবা আঁবাব সত্যপীরের শিবনি 
দিল। সত্যপীর. তাদেবকে বুথে থাকবাব আশীর্বাদ কবে স্থানাস্তবে 
চলে. গেলেন ! ৮ 

শশী বেশ্যার পালা ৪ 

সত্যপীর' চলেছেন বগজোড 'সহবে। আজাজিল তাকে" ছলনা করবার 
জন্য পাঁটনী সেজে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।-,য়ে -ভগ্র-মনোরথ হলে! না। 
শশী বেম্তাকে মাধ্যম করে পুনরায় চে কবতে-লাগল। 

শশী মাঝপথে সত্যপীবকে ধরে রাখতে চাইল ! সত্যপীর ছেলেব মৃত্তি 
ধবতে শশী তাঁকে ঢকালে নিতে গেল । সত্যপীর ভতক্ষণাৎ, ওয়া, পক্ষী হয়ে 
উডে গেলেন। শশী হাব মানল ; ক্ষমা প্রার্থনা কবল। সমস্ত ধন-সম্পদ 
বিতরণ ক'রে সে সত্যপীরের নিকট আত্ম-সমর্পন করল। পীরেব নির্দেশে 
সে সবধ্ নদীতে স্নান কবে নীল শাড়ী পবিধান কবে পীবের চবণে পতিত 

হল এবং জ্ঞান,হাবিয়ে ফেলল। পীবের নির্দেশে সে পুনবায় সবযহ নদীতে 
স্নান করে-তীবে প্রাপ্ত পাথর বয়ে আনতে ন্যর্থ হয়ে সেখানে মাথা কুটে 
মবতে চাইল । সত্যপীর সেই পাথবকে সেবা কববাব জন্য শশীকে বললেন। 

শশীর বেশ্! নাম-ঘুচে'গেল ; নূতন নাম হল জসি'ফকিবাণী। সেই'নীলবর্ণ 
পাথর স্থেত পাথর"হল। “সত্যপীর তাতেই গায়েব'ইলেন। 

এক মালিনী বাঁজাবে চলেছে ফুল' 'বেচতে। ফকিবাণী তাব কাছে 
পীবেব পৃজার জন্য'ফ্ুল চাইল । সে ফুল দিল নাঃ বাঁজাবে গেলে 'আকম্মাৎ 
সে কুলে আগুন ভ্বলে উঠল । মালিনী সন্বিতফিবে আসতে সে ফকিবাণীর 
নিকট এসে-ক্ষমা চাইল । পরদিন সে ফুলের সুন্দৰ একটি মাল! এনে শ্বেত 
পাথবে পবিয়ে দিল । অমনি বাজাবে 'তাব ফুলেব চাহিদা বেডে গেল! যোল 
কাহন কডি পেয়ে সে সত্যপীবেব শিবনি-দিল । 
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জনযন্ত সাধুর পালা £ 

কদস্ব বৃক্ষের ভলে পাথররূপে সত্যপীৰ অবতার হয়েছেন। “যে যেমন 

কামন! কবে সিদ্ধ হষ তাব।”* জসমস্ত সাধু বাণিজ্য-যাত্রা কবেছেন। তিনি 

কদম্থতলে এসে ফকিবাণীকে বললেন,_-তেলঙ্গা পাটনে গিয়ে ষদি দশগুণ 

বেপাব হয় তবে ধন-পুত্র নিয়ে ফেববাব স্ময় ষত বেপাঁব লাভ হবে তাক 
সবই সত্যনারায়ণকে দিয়ে ধাবেন। - ফকিবাণী তাকে আশীর্বাদ করলেন। 

জসমন্ত সাধুব নৌকা সবয্ নদী বেয়ে হস্তিনানগরব অতিক্রম করে দিল্লী 
থেকে আরে! এগিয়ে চলল । তিনি ত্রিপুবার ঘাটে এসে নৌকা ভিডালেন। 
চা'ল, গম, সরষে, কলাই প্রভৃতিব ব্যবসাষ কবে তার দশগুণ বেপাৰ হল! 

ব্যবসায়-অস্তে তিনি ফিরে এলেন বগজোভে, কিন্তু সত্যপীরকে প্রতিশ্রুত এক 
ডিঙ্গা ধন না দিয়ে, দিতে চাইলেন কেবল মাত্র শিরনি। সত্যপীব 
অসন্তষ্ট হযে জসমন্ত সাধুব প্রধান ডিঙ্গা হংসমোভাব্র দ্ীডি-মাঝিকে 

নদীতে ফেলে দিষে সেই ভিঙ্গাকে কদন্বেব তলে এনে বীধলেন। সকালে 
তিনি নিদ্রাভঙ্গে ঘাটে ভিঙ্গ! নেই দেখে কেঁদে ফেললেন। পুত্রেব স্বপ্ন-বৃত্তাত্ত 
থেকে অবগত হয়ে তিনি পুত্রসহ সভ্যপীরেব দরগাহে আবাব এসে কেঁদে 
পডলেন। সাধুব পুত্র ঘাটে সেই ডিঙ্গা পেষে হল আনন্দিত । 

শুন্দি সওদাগরে পাল! ৮ 

সত্যপীব এলেন বনগ্রামে। সেই অঞ্চলেব কর্ণপুব গ্রামে নিঃসন্তান 
শুন্দি সওদাথর থাকেন! পুত্র কামনাষ তিনি ফকির-বৈষবকে দুধছত্র দেন । 
দুধছত্র দিতে দেখে পীবৰ সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। শুন্দি তো! 
নাছেভবান্দা। পীব' বললেন, 

ছুধ খাওয়াইয়। তুমি দোওয়া! শিখাও আগে! 

এহি সে কাবণে কারো দেওয়] নাহি লাগে ॥ 

সত্যপীবেৰ কথানুষায়ী সওদাগর তদীয় পত্ধীকে বাঁভীব বাইরে ডেকে 
আমলেন। তীব! প্রতিজ্ঞা করলেন যে,_যদি ছুই পুত্র লাভ হয় তবে 

কনিষ্ঠ পুত্রকে তার! পীবের নফর হিসাবে দাঁন কববেন। পীব তাদেরকে 
মচিকাত্ত ও নিশিকান্ত নামে ছুটি ফুল দিলেন। সেই ফ্ুল-০ধাওয়া জল খেয়ে 
সওদাগব-পড়ী গর্ভবতী হলেন। যথা সমযে তীর অপরূপ ছুই পুত্র ভূমিষ্ঠ 
হল। 



৪৮৬ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

কনিষ্-পুত্রকে ত্যাগ করতে হবে_-এ কথা ভাবতে তাদের হাদয় বিদীর্ণ 
হয়ে যায় । পু 

বারো বছব পর পীৰ এসে উপস্থিত। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রকে চাইলেন | 
সওদাগব বললেন,_-কনিষ্ঠ জন তো! পুত্র নয়,__কন্তা। পীব বুঝলেন 
সওদাগরেব কপটতা। পীব বললেন, _-আমি তাঁদেবকে আশীর্বাদ কবতে 
চাই। সওদাগর অগত্যা পুত্রকে আনলেন নাবীব সাজে । পীব তখন 
পবনের সহায্নতায় তাকে বিবস্ত্র করলেন ;_সওদাগবেব কপটতা৷ ফশস হয়ে 
গেল। সওদাগব পীবেব পায়ে ধবলেন,-_তরুও পুত্রকে দিতে হল। পীর 
তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলে সওদাগর পুত্রশোকে নিদারুণ অভিভূত হলেন ! 

কাশীকান্ত রাজার পালা ঃ 

সত্যপীর এলেন শঙ্বহাট! নামক গ্রামে! সেখানে অনেক ব্রান্মণের 

বসতি । পীরেব বেশ এবাব অর্ধসন্স্যাসী-অর্ধফকিবের । 

সে গ্রামে এক পাঠশাল। চলছে । পীব সেখানে গিষে উপস্থিত | ভার চেহাবা 
দেখে ভীকে কেউ বলল-__পাঁগল, কেউ বলল--নাডা, কেউ বা৷ বলল শান্তর 
ছাঁডা। পীব বললেন,-_কীচ। ছুধ, পাকা! রম্ভ1, মধূ* চিনি ও আট! দিয়ে ফলাহার 
দাও, আব দাও একটা পৈতা। এক ছাত্র পীবকে একটি সংস্কত শ্লোকে 

গালি দিল। পীর তাকে সাত পুকথ মূর্খ থাকবাব অভিশাপ দিয়ে চলে 

গেলেন ৷ 

পীৰ এক পুকুবেব ধাবে গিয়ে আসন কবলেন এবং অলো!কিক শক্তিতে 

সেখানকাব সমস্ত ব্রাঙ্গণের পৈত! হবণ কবলেন। ব্রাঙ্গণগণ এসে পীবকে 

খবলেন-_- 
কে তুমি কপট বেশে, 
ফিবি সব দেশে দেশে, 

দয়া করি দেহ পৰিচয় । 

তোমা এমত ধর্ম নয ॥ » 

পীর বললেন-__ - 

তোমবা ব্রাহ্মণ বটে, 

কেহ নহ বড ছোট, 



সত্য পীর ৪৮৭ 

কাল সর্প-সকলি সমান । 

সন্ন্যাসী ফকিব প্রতি, 

কিছু কব ভষ ভক্তি. 

তোবা হৈলি পড়ুয়া শযতান। 

অতঃপব তিনি আঁঙ্ম-পবিচষয দিলেন। ব্রাক্মণগণ আত্ম-সমর্পণ কবায় 

শপীব তাদেবকে আশীর্বাদ কবলেন। সকলে মিলে সত্যনাবায়ণের ভোগ 

দিলেন এবং তা জাতিভেদ বিচাঁব না কবে সকলে বণ্টন কবে খেলেন । 

বাঁজা কাশীচন্দ্র এ ঘটনাব কথা শুনে বেগে আগুন। পেয়াদা এসে শঙ্হাটিব্র 

ব্রাল্সাশগণকে বেঁধে নিষে চল্ল। সেই সাথে সন্যাসীও চললেন । 

বিপ্রগণ বাজাকে সত্যপীবেব কথা জানালেন! বাজা বল্লেন, 

আপনা! ত্রান্মণত্ব হাঁবিয়েছেন। সন্ন্যাসী ভাব পীরত্ব জাহিব ককক তো! 
“দেখি। 

পীব শ্বেত মক্ষিৰপে বাজ-অন্তঃপুবে গেলেন এবং বমণীগণের স্ৃবুদ্ধি হরণ 
কবলেন। তাবা তখন বেশ্যাবং “বিদ্যাধবি হইষা সবে নাচিতে লাগিল” 
ব্যাপার দেখে সকলে স্তভিত। বাঁণীও কি পাগলিনী হলেন। বাজাও. 
বিস্মিত হলেন 

বীবূমেব বাজ। আমি বাচে বঙ্গে নাম । 
কলঙ্ক বাখিল বাণী ছাড়ি নিজ ধাম ॥ 

'সত্যপীব বাজাকে বললেন,-_-আব কি জাহিব দেখতে চাঁন? বাঁজ। বেগে 
সপীবকে ইন্দাবাতে ফেলে দেওযালেন। 

এক গাছি সৃত। বেবিয়ে এসে বাঁজাব গলাঁষ আবদ্ধ হল। বাজা আকৃষ্ট 
হলেন কৃপেব মধ্যে! কোন অন্ত্রেকোন উপাষে সে সৃত কাট। গেল ন! | 
বাঁজ। গিয়ে পভলেন কৃপেব মধ্যে! বাজা বল্লেন, অপবাধ মার্জন! ককন । 
-পীবেব দষ! হল ! তিনি ক্ষম! কবে বাজাকে কলেম! শোনালেন । বাজ! পীবকে 
সযড়ে নিজ *পুবীতে নিষে বতু-সিংহাসনে বসালেন। লক্ষ টাক! ব্যয় করে 
“পীবেব ভোগ দিলেন। পীবৰ সন্ত্ট হযে পূর্বদিকে চল্লেন ! 

শ্গ্ 



৪৮৮ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথ! 

খণগ্রয় গোয়ালার পালা $ 

ধনঞ্জয় গোযালাব ব্যাভী! সে বড অহঙ্কারী। সভ্যপীব এলেন ধনজষেব, 

বাডী এবং তার আগঠন-বার্তা জিগীব ছেডে জ্ঞাপন কবৃলেন। ধনগ্রষ 
গোয়াল! ঘরেব বাইরে'এল। ফকিবকে সে দিল তাৰ এ*টো অন্ন! পীব 

অভিশাপ দিলেন,--আজ থেরে তোব লক্ষ্মী ছাভূল। পর জন্মে তুই শৃগাল- 

কুকুর হয়ে পরের এটে। খেয়ে জীবন কাটাবি। গোয়ালা তাকে পাগল বলে' 

গালি দিল। সেই মুহূর্তে এক শঙ্মচিল গোঁযালাব হাতের থালা উঠিষে নিষে 
তার মাথায় নিক্ষেপ কবল । ধনঞ্জষ গোয়াল! নিদাকণ আঘাত পেয়ে 25 
পডে গেল। 

ধনঞ্য়েব ধানের গোলা যাঁটির তলাষ গেল। হাব গক স্ব হযে বনে 
প্রবেশ কবল । তাঁকে নিঃস্ব হয়ে চাঁব পুত্রের হত ধবে ভিক্ষা বেকতে হল। 

শেষে সে এমন অবস্থায় এল যাতে তাঁকে লুটিয়ে পডতে হল পীবেব পদতলে । 
দয়ার পীর সত্যপীর তাকে ক্ষমা! করজেন। 

মলন্পু বাগ্ধকরের পাল! ৪ 

দুর্বাদল নুগব। মঙ্গলু বাদ্করের সেখানে বাডী। কুডে-আতবববপে 
সত্যপ্পীব এলেন তাঁর বাডীতে। তিনি কিছু খাবাব চাইলেন। মঙ্গলু বড 

গরবীব। সে সময় তাব ঘবে একটু জলও আন! ছিল না। আহ।। ফকিবকে 

দেকিদেবে? ফকিব বল্লেন,_তোর ঘবে দৃণহাডি ভর্তি কাচ। ছুধ, আট! 

ও রম্ত/ আছে। মঙজলু তে! অবাকৃ। ঘবে গিয়ে সে দেখল» _-কথা সত্য 

বটে। সেগুলি যত্ত করে এনে সে ফকিরকে খেতে দিল । ফকিব ত। সানন্দে 
আহাৰ করলেন।' তিনি মঙ্গলুকে আশীর্ববাদ কবে বল্লেন,_ 

বোজা ও নাম।জ পবে কাষেম বহিবে, 

গবীব দৃঃখীব পর রহম কবিবে। 

ভিন আতা বলেন, যেন মইন গিদশীলেব গৃহে ভাব কন্ঠাব বিবাহ 

দেয়। 

সত্যপীব সেখানে আবে! কিছুদিন বইলেন। মঙ্গলুব পুত্র ভূমিষ্ঠ হল 1 
তাঁকে আশীর্বাদ কবে সত্যপীব চল্লেন মধষেন গ্িদালের বাভীব দিকে । 
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ময়েন গিদালের পালা $ 

রাজা মেন ণিদালের প্রাসাদ জয়নগবে। তিনি সুসলিমেব শঙ্র।, 

মমিন-মুসলমানকে পেলে তিনি মা কালীব মন্দিবে বলি দেন । সতাপীব সে' 

অঞ্চলে গ্রিষে জিগীব ছাঁডলেন। ঘর থেকে বেবিষে এল বুভী। বালক 

ফকিবকে দেখে বুড়ীর বড মায়! হল? বাঁজকেব কেহ নেই শুনে বুড়ী তাকে 

আপনাব ঘরে স্থান দ্িল। সে [বালক-ফকিব খেলেন দুধ-কল! এবং আটা 

তৈবী খাদ্য। 

পবেব দিন বালক-পীব ধবলেন আসলবপ। সত্যপীর এবাব এলেন 

রাজবাভীব কাছে। তিনি জিগীব ছাঁডলেন। বাজ। এলেন প্রাসাদেব 

বাইরে কিস্ত পীরের প্রতি কোন রুল্্স ব্যবহাৰ কবলেন ন।। ববং তিনি 

খুবই নম্র ব্যবহাঁব কবলেন। কোন এক অজ্ঞাত কাবণে ভাব মনের এই 
পরিবর্তন হযেছিল। তিনি পীবকে প্রণতি জানালেন। পীবের নামে ভিনি 

শিরনি দিলেন এবং তীর চিবদাঁস হলেন। 

সত্যপীবেব মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং হিন্দ্ব ও মুসলিম ধর্মেব একট! মিলনের 
চেষ্টা এই কাব্যেব মূল লক্ষ্য । 

বিভিন্ন পাঁচালী কাব্যের প্রভাব এই কাব্যে সৃস্প্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
লক্ষ্যনীয় । 

পীৰ একদিল শাহ কাব্যে আছে,_আশক নুবী, “সান নদীতে 
স্নান কবতে গিষে তেসে আসা “ছুলাল' ফুল পান। তা ভ্রাণে আশক নুবীব 
গর্ভ সঞ্চাব হয় । এ কাব্যেও অনুবপ ঘটনায় দেখা যায়, সন্ধ্যাবতী, এন্সব 

নদীতে স্নান কবতে গিষে ভেসে আসা দুলাল ফুল পান। ভাব প্রাণে 
সন্ধ্যাবতীর গর্ভ সঞ্চাৰ হষ। 

সভ্যপীরেৰ প্রবিত্র স্পর্শে পাপীয়সী কচ্ছবিনী মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যাওষাব 
কাহিনী অহল্যাব শাপ-মোচনেব কাহিনীকে স্মবণ কবিষে দেখ । 

সত্যপীবেব গলাষ পাথৰ বেঁধে তাকে জলে নিক্ষেপ কবা হল, তাঁতেও 

তাৰ স্বৃত্যু হল না॥ পুবাণে বর্দিত প্রহলীদেব চবিত-কাহিনীব সংগে এব, 
সাদৃশ্য বিদ্যমান। 

সত্যপীব এই কাহিনী-অংশেব একস্থানে বল্ছেন,-- 

“বন্ধন দীকণ জ্বালা সহিতে না পাবি 1৮ 



৭৪৯০ বাংলা পীব-সাহিত্যের কথা 

ননী চোব কৃষ্ণের বন্ধন জালাব কথ! আমাদেব মনে পডে। এখানে 
-কষ্ণ-কাহিনীর প্রভাব লক্ষণীয় । 

মুসলিম বিদ্বেষী মৈদানবেব পুত্রবধূদ্ধয় যথাক্রমে বপবতী ও মালাবভী 
-পীব-ভক্ত। বধুদয় পীরকে পৃঁজ। কবলেন। মনসামঙ্গল কাব্যে মনস! বিদ্বেী 
ষ্টাদ সওদাগবের পুত্রবধূ বেহুল। মনসা-ভক্ত । মানিক পীব কাব্যেও দেখ! 
যায় পীব বিদ্বেষী এক বৃদ্ধা ঘোষ জননীর পুত্রবধূ সনকা, মানিক পীবকে 
শরদ্ধাদি নিবেদন কবেছেন। 

শিশুপাল রাজার পালাষ দেখা যায় বাঁজা শিশুপাল অর্ধকালী ভক্ত । 

ভিনি নববলি দেন। সত্যপীবকে জনৈক বাঁলকেব প্রাণ বক্ষাঁব জন্য বাজাৰ 

সঙ্গে তাকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে । পীর গোরার্টাদ কাব্যে দেখি জনৈক 
মমিন এবং তাব পবিবাব ঠিক অনুবপভাবে হাতিয়াগডেব অধিপতি 
-কর্তৃক অনুসৃত বলিদান কৃপ্রথাব শিকাব হয়েছে। এব বিকদ্ধে এবং উক্ত 
-পবিবারেব প্রাণ রক্ষার জন্ত পীর গ্োরার্টাদকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে 
হয়েছে । অবশ্য সত্যপীরকে সংগ্রামের সাফল্যেব সাথে পীর গোবাটাদের হ্যায় 
শহীদ হতে হয় নি। 

এক স্থানে হীরার কথায় আছে, 

ফকিরে না কবে ক্রোধ সিধ। হযে চলে, 

সহিয়] থাকিবে যেন তকর সামিলে। 

শুকাইয়! গেলে বৃক্ষ জল নাহি পাষ, 

গাছ সম হৈতে পাবে ফকিব বলি তায় । 

এই অংশে বৈষ্ণব প্রভাব সুস্পন্ট হয়ে উঠেছে। 

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,_হীর! স্বচিব কাহিনীতে ধর্সপূজ। পন্ধতিব 
সদাই ডোমেব উপাখ্যানেব প্রভাব আছে।” অন্যত্র আছে রাজ। কাশীকান্ত, 

-সত্যপীবেব কিছু কেরামতিব পবিচয় পেতে চাইলেন। সতাপাঁৰ আপনাৰ 

যথাযথ পরিচয় দিলেন। পীব গোবাটাদ কাব্যে দেখ! যাব বাজ! চন্দ্রকেতু, 

*গোবার্টাদেব অলৌকিক শক্তির পবিচষ পেতে চাইলেন ॥ «সেক শুভোদষাষ'ঃ 

“সেককে অনুবপ অলৌকিক শক্তির পবিচয দিতে হযেছে । 

এই কাব্যে মানব চরিত্রই প্রধান,--পশু চবিত্র প্রা অনুপাস্থত। কোন 
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“দেব-্চবিত্রও নেই। কাহিনী কিছুটা উপকথ! জীতীয়। কাহিনা এঁতিহাসিক 

মনে হলেও বভ্ভতঃ ইতিহাসের বস্ত এতে নেই । চর্যযাপদের ন্যায় এর সাধন- 

“ভজন প্রকাশক পদ লক্ষ্যণীয় :-- 

বুঝিলাম ২ গুককথা! কহি সাব 

ফকিবেব অন্ত এই শরীব বিচার । 

পডিলে সে পড়া নহে বুঝিলে সে হয়, 
বুকিলে সে বড নহে সাধনে সে পায় । 

এক গোটা তালবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর, 
একট। ছণগল বান্ধ! তলার তাহার । 

তালেব শিকড যদি ছাগলে না চাঁটে, 
তবে আর তালগ্ৰাছেব মাঞ্জা নাহি ফুটে । 

ছাগল চাটেন যদি তাঁলগাছেব গোড়, 

বুঝ বাবা সত্যপীব ফকিরেব ওড়। ইত্যাদি । 

সত্পীব এই কাব্যের মূল চবিভ্র॥ তাঁকে কেন্দ্র কবে দশটি খণ্ড কাহিনী 
গড়ে উঠেছে। খণ্ড কাহিনীগুলি অবশ্য এক-একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনী। 

বনবিবি কাব্যে অবশ্য নাবায়ণী জঙ্গ পালা ও ধোনা-হখে পাল! নামে ছুটি খণ্ড 

কাহিনী আছে ; মানিক পীর কাব্যে কিনু গোয়ালার কাহিনী ও রগ্রনা বিবির 
কাহিলী নামে ছুটি খণ্ড কাহিনী আছে; বড়রখ! গাঁজীকে নিষে বাষমঙ্গল কাব্য, 

“গাজী সাহেবের গান এবং কালু-গাজী-চম্পাবতী কাব্য পৃথক পৃথকভাবে বচিত 

হযেছে--কিস্ত বড সত্যপীব ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথির ম্যায় এতগুলি খণ্ড 
কাহিনী এদের আব কারো! মধ্যে দেখা যায় ল/ ষাদেব গ্রত্যেকটির আলাদা 
"আলাদা বৈশিষ্ট্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে! 

মালক্চাব পালায় সুসলমান-বিদ্বেষী রাজা মৈদানবের গৃহে জন্মগ্রহণ কৰে 
সত্যপীব তাকেই দমল কবেছেন। 

শিশুপাল বাঁজাব পালায় দেখা যায়, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন বাজা, অর্ধকালীর 
পৃজায় নববলি দিয়ে (নব) সম্ভান কামনায় উন্মত্ত । ভাব সেই উন্মভৃতাকে 

-সত্যপীব দুঢ়তাব সঙ্গে প্রতিহত কবেছেন। 

হীবা সচিব পালায় দেখা যায়-_হীবা দবিদ্র কিন্তু পৰম অভিথি-বসল। 
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হীরা ভার এই সদ্গুপেব অনেক পরীক্ষান্ উত্তীর্ণ হযে সত্যপীব কর্তৃক পবস্কৃত 
হয়েছে। 

শশী বেশ্তাব পালায় দেখা যায়__হিন্দ্র সাজ ব্যবস্থায় যাদেব চিবকালেব 
মত স্থান নেই দয়াব পীর সত্যপীর তাৰ আদর্শ মাধ্যমে সপথে আগমনকারী 
শশীকে শুধু সত্যপীবেব সেবার অধিকার নষ,--সে যাঁতে সমাজে পৃজাবিণীকপে 
স্থান পায় তার ব্যবস্থা করেছেন। 

জসমন্ত সাধুব পালায়, জসমত্তব ন্যায় প্রতাবককে সত্যপীৰ উপযুক্ত শিক্ষা 
[দয়েছেন। শুন্দি সওদাগরের পালায়ও তিনি অনুবপভাবে শুন্দি সওদগবকে 
সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন । 

কাশীকান্ত রাজার প!লায় দেখা যায় যে, বর্ণাশ্রম প্রথার অপপ্রয়োগকাবীকে . 

সত্যপীর উপযুক্ত শাস্তি ও শিক্ষা দিয়েছেন । 

ধনঞ্জয় গোয়ালার পালায় দেখা যায় ধনঞ্জয় বড অহঙ্কাবী। মানুষ হয়ে 
মানুষকে দ্বগা কবায় সত্যপীর তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন। 

মঙ্গলু বাদ্যকরেব পালায় দেখা যায়,__ভক্ত মলুকে সত্যপীর উপমৃক্তভাবে 

পুরস্কত করেছন । 

ময়েন গিদালের পালায় দেখি, পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাবে ময়েন গিদাল 
আপনা-আপনিই পরিবণ্তিত হয়ে ধর্মবিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়েছে 

সভ্যপীবেৰ নামে এ পর্যন্ত নিয্ললিখিত পাঁচালীকারেব কাব্যগুলিব কথা 
জানতে পারা গেছে £_ 

ক। ডঃ স্বুকুমাব সেন কর্তৃক তীব বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস ( ১ম খণ্ড 
অপরাধ”) গ্রন্থে উল্লিখিত ;_- 

১। ভৈববচন্দ্র ঘটক-_-১৭০০-১৭০৯ 

২1 ঘনরাম চত্রবর্ভী--১৩৫১ সালে বর্ধমান সাহিত্য-সভা কর্তৃক 

প্রকাশিত । 

৩। ব্লামেশ্বর ( ভট্টাচার্য্য ) চক্রবর্তী-_অফ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ! 

৪। ফকিব দাস 



সত্য পীর ৪৯৩ 

&॥ বিকল চট্ট--১৬৩৪ 

৬। দ্বিজ গিবিধব--১০৭০ 

৭1 অন্বিকাচরণ ত্রন্মচাবী--১০৭০ 

৮1 মৌজিবাম ঘোষাল 

৯। কৃষ্ণকান্তি 

১০। শিবচরণ 

১১। বামশক্কর সেন 

১২1 ছ্বিজ কৃপারাম--১৭৭৯১৮৩২ 

১৩। কাঁশীনাথ ভট্টাচার্য্য সার্ধবভৌম---১৭৪০ 

১৪। ছ্িজ বামধন 

১৫। দ্বিজ নন্দরাম--১২৩২ সাল 

১৬। অযোধ্যাবাম রায় কবিচন্দ্র 

৯৭। দ্বিজ বামভদ্র 

১৮1 ছিজ বিশ্বেশ্বর-_-১১৫১ সাল 

১৯। ভারতচন্দ্র রায়--১৭৩৭ ইং 

২০1 দ্বিজ জনার্দন--১১৭০ 
২১। দ্বিজজ অমব সিংহ 

২১।- দ্বিজ বামচন্দ্র--উনবিংশ শতাবীর শেবার্ধ 

২৩। হুর্াপ্রসাদ ঘটক--১২১০ 

২৪। ঈশান গোস্বামী--১২৫৬ 

২৫। নবহবি 

২৬। মধুসৃদন 

-২৭। দ্বিজ কালিদাস 

-২৮। দ্বিজ বিশ্বনাথ 

২৯। গোবিন্দ ভাগবত 

-৩০। "শিবচর ছলন-২ ক +- 

৩১। বিপ্রনাথ মেন 

"৩২। দ্বিজ বামকিশোব 
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৩৩। 

৩৪। 

৩ 

৩৬। 

৩৭। 

৩৪। 

৩৯। 

৪০। 

৪১ 

৪২। 

৪৩। 
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৪৬। 

৪৭1 

৪৮। 

৪৯। 
&০। 
৫১ । 

€&২। 
&৩। 

&৪1 

৫6 । 

৫৬ 

৫৭। 

&৮। 

৫১৯। 

৬০। 

বাংল! পীব-সাহিত্যেব কথা 

লাল! জয়নাবায়ণ সেন 

দ্বিজ বামানন্দ 

দ্বিজ বন্ধনাথ--১২৬৬ 

ছ্বিজ রামকৃঞ্চ 

ফকিবটাদ 

ছিজ দীনরাম--“অবসর' পত্রিকায় ১৩১২ ফাতম্তন সংখ্য ৷ 

নয়নানন্দ 

ছিজ রদ্ুবাম 
ছিজ্র হবিদাস 

বিজয় ঠাকুব 
শিবরাঁম বাজা 

দেবকীনন্দন 

গঙ্গাবাম 

শিবনারায়ণ 

ুমুদানন্দ দত 
মৃক্তারাম দাঁস--১১৮৭ সাল 

বিদ্যাপতি--১০৯০ মল্লাব্ 

বল্লভ (শ্রীকবি বল্লভ)__-১২২৯, বল্লভ দাস স্বতন্ত্র কবিও হতে পাবেন। 

কিন্কব,_-ভনিতায় শঙ্করও পায়! যায় 

ফকির বাম- ১২০৫ 

কৃষঞ্চবিহাবী 
আবিফ--১২৫৩ 

ছিজ গুণনিধি 

লালমোহন--১২৫৩, চন্দরকেতু পালা! 

দয়াল-_শহ্কর গুভ্যা পাল] 

ফৈজুল্ল। 

শঙ্কব আচার্য--১০৬২ মল্লা্দ। শঙ্কর 'আচার্ধের ভনিতায় এক ছোট 
পৃথক পাঁচালীও পাওয়া যায়। লিপিকাল--১২৫২ 

কৃষ্ণহরি দাঁস--উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্ত 



সত্য পীব ৪৯৫ 

খ। আব্দুল কবিম সাহিত্য-বিশাবদ কর্তৃক ভাব পুথি পরিচিতি গ্রন্থে 
উল্লিখিত-_ 

১1 ওযাঁজেদ আলি 

২। লেংটা ফকিব-_উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী 

৩। শেখ তনু--অফ্টাদশ শতাব্দী 

৪1 সেববাজ চৌধুবী-_অফ্টাদশ শতাব্দী 
&। গবীবৃললাহ্ 

গ। পঞ্চানন মণ্ডল তীব পুঁথি পবিচয়ে উল্লেখ কবেছেন,-_ 

১1 খোকনরাম দাস--১০৮৭ 

২1 অজ্ঞাত-_১১০৪ 

৩। অজ্ঞাত-_-১১৩১ 

৪1 ছ্বিজ রামপ্রসাদ--১১৩৫ 

৫1 অজ্ঞাত-_১১৪৩ 

৬। অজ্ঞাত-_১১৪৮ 

৭। অজ্ঞাত--১১৬২ 

৮। অজ্ঞাত-_১২১২ 

১। অজ্ঞাত--১২৮২ 

১০। অজ্ঞাত-_-১২৪৮ 

১১। অজ্ঞাত--১৩০১ 

১২। হবেকৃষ্ণ দাস চক্রবর্তাঁ-১৩১২ 
১৩। অজ্ঞাত---১৩১৬ 

১৪। অজ্ঞাত-_-১৩৭০ 

ঘ। আরো ষে সমস্ত পাঁচালীর সন্ধান পাওয়া! গেছে, 
১। রঘুনাথ সার্বভৌম €৩ 
২। ভাবিণী শঙ্কর ঘোষ ৫৩ 

৩। লন্দবাম মিত্র ৫৩ 

91 ছ্বিজশুকদেব ৩ 

&1। বেচারাম ৫৩ 

৬1 কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায় ৫৩ 
৭1 কালাটাদ ₹৩ 
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৮ 

৯। 

১০। 

১১। 

১২। 

১৩। 

১৪। 

১ 

চি 

৩ 

৪1 

| 

ঙ। 

৭ 

৮1 

৯1 

১০ ( 

১৯ 

-১২। 

১৩। 

১৪। 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

১৮। 

৯৯ । 

২০1 

২১॥ 

বাংল! পীর-সাহিত্যেব কথা 

অজ্ঞাত ৫৩ 
অজ্ঞাত ৩ 

জৈমিনী ৫৩ 

কালীচবণ ৫৩ 
মথুরেশ ৫৩ 

নায়েক ময়াজ গাজী 

বামানন্দ ২৯ 

( বঙীয় সাহিত্য পবিষদ্ গ্রন্থতালিকা অনুষায়ী,_ 

সত্যনাবায়ণ ইতিহাস ও জীবনী বেচনা! ঘনবাম কবিবত্ব)-- 

সম্পাদনায় মহেন্দ্রনাথ ঘোষ 

সত্যনারাষণ কথা মন্মথনাথ স্মৃতিব় 

সত্যনাবায়ণ পাঁচালী 

সত্যনাবায়ণ ব্রতকথ! অক্ষয়কুমীব বিদ্যাবিনোদ 

সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য 
সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা যোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ 

সত্যনাবায়ণ ব্রভকথা! রাধানাথ মিত্র 

সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা সবোজাক্ষ চক্রবর্তী 

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা সববনাথ ভর্টীচাধ্য 

সতানাবায়ণ সেবাব পাঁচালী বৃন্দাবনচন্ত্র চক্রবর্তী 

সত্যনাবায়ণ পাঁচালী প্রঃ গুক্চবণ নাথ 
সত্যনাবায়ণ পাঁচালী জগছন্ধু বিদ্যাবিনোদ 

সত্যনাবায়ণ পাঁচালী দুর্গাপ্রসাদ ঘটক 

সত্যনাবায়ণ পাঁচালী সঃ যাদবেশ্বব তর্কবত 

সত্যনাবায়ণ পাঁচালী . সঃ যোগেন্রনাথ গুপ্ত 

সত্যনারায়ণ পীচালী 'বমণীমোহন গুপ্ত 

সত্যনাবায়ণ পাঁচালী . বাধামণি গঙ্গোপাধ্যায় 

সত্যনাবায়ণ পুস্তক রীবচন্্র রবী 
সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা ঈশ্ববচত্র গুপ্ত 

সত্যপথ ব। সত্যনাবায়ণ ভ্রতকথা 'হৃষীকেশ দত 

সত্যপীর ব্রতকথা গণপতি চক্রবর্তী 



সত্য পীৰ টি 

২২7 সত্যপীবেব কথা সঃ নগেন্্রনাথ গুপ্ত 

২৩। সত্যসগ্ুল ব! সত্যনাবাধণ লীলা বাগ বার 

২৪। সত্যনাবায়ণ ব! সত্যপীবেৰ পাঁচালী ছিজ কৃ্ধন। 

চ। নিয়লিখিত দুইখানি পীচালীব সন্ধান পাওয় গেছে । 

১। অত্যনারাষণেব পাঁচালী সম্পাদন! কাঁলীপ্রসমম বিদ্যাবদর- 

২।॥ সত্যনারাষণ দেবেব গঁচালী সম্পাদন! কুমুদ্ বিহারী বসু 

১৯৩৪ ইং! 

বলাবাহুল্য কত শত কবি কর্তৃক ষে প্রায় তিন শত বছৰ ধবে সত্যপী
বেব 

গীঁচালী ব। সত্যনাবাঁধণেব পাঁচালী বচিত হযেছিল তার আজো ইয়তা 

হয় নি। সত্যপান্নের মাহামথ্য প্রচার এই সব গাঁচালীব মূলগত উদ্দেশ্য হলেও 

কাহিনীগত এক্য সর্ধবতত দৃষ হয় ন'। 

সতাযপীৰ গাঁচালীর শতাধিক বচয়িতাব প্রাচীনতম কে তা আজো! নিশাত 

হযনি। কেহ মনে কবেন কবি ফয়ভূপ্লা বচিত সতাপীবেব পাঁচালীই 
প্রালীনতম।৩৫ ওঃ এনামুল হক্ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় 

(ভাদ্র ) লিখেছিলেন, 

এবে কহি সভ্যপীব অপূর্ব কথন 

মুনি বস বেদ শশী শাকে কহি সন। 

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন যে গমুনি বস বেদ শশী” পাঠ 
নিশ্চষই ভ্রান্ত, শুদ্ধ পাঁঠ “মুনি বেদ রস শশী” হবে। -সত্যপীবেব 

সবচেয়ে পুবানে! গীচালীগুলি হচ্ছে ভৈববচন্ত্র ঘটকেব, ঘনবাম চক্রবর্তীর, 
বাষেশ্বব (ভট্টাচার্য্য) চক্রবর্ভীব, ফফিবাম দাসের ও বিকল চট্টরেব। 
বর্ধমান জেলায় সাহাঁবাদ পবগণাঁর অন্তর্গত ভাবহা গ্রাম নিবাপী দ্বিজ 

গিবিধবেব নিবন্ধ ১০৭০ সালে লেখা হযেছিল, অদ্বিকচবগ ত্রন্মচারীব মতে । 

১০৭০ মল্লান্দ ন। হলে এইটিই প্রাচীনতম পাঁচালী! তবে এই ভা 
যথার্থতাব প্রমাণ নেই ।৪৯ 08 

সত্যপীবের নামে বহু পীচলী কাব্য বচিত হযেছে শুধু তাই নয়,_অনেক 
লোককথাও প্রচীবিত আছে। উত্তৰ চব্বিশ পবগণা জেলার বাবাসত 
মহকুমাৰ অধীন কালসব। গ্রামে সতাপীরেব ষে স্থাধী থান বা দবগাহ আছে 
সেখাঁনকাৰ একটি লোৌককথা এখানে প্রদভ হল,-_ 

৩২ 



৪৯৮ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথ! 

সত্যপীর ছদ্দেশী এক ভ্রাম্যমান ফকিব। কৃষ্ণনগবেব বাজাব তবফ, 
থেকে নাকি ফকিবকে আদেশ দেওয়! হ্য় ৪-_কালসরা৷ অঞ্চলেৰ প্রজাগণেব 
বকেয়া খাজনাব হিসাব সংগ্রহ কবে অবিলম্বে বাজদববারে পাঠাও। 
সংসার-বিরাগী ফকিব এতে বিক্ষু্ধ হলেন। তিনি রাজ-আদেশ মানলেন, 
না। অনেক দিন পবে রাজ-প্রতিনিধি বাজস্ব আদায়েব জন্য নিজে এলেন। 
কালসরা গ্রামে। এসেই তিনি খোঁজ কবলেন সেই ফকিবকে । 

ফকিরকে ডাকতে গেল লোকে । ইতিমধ্যে অনেক লোক জমে গেছে, 

সেখানে । রাজ-প্রতিনিধিবও পেয়েছে পিপাসা । তিনি ডাব খেতে চাইলেন । 

কাছেই ছিল ডাব-গ্লাছ। গাছটি এত উঁচু ষে কেউ তাতে উঠতে বাজী হল না। 
ভীড়েব মধ্য থেকে বেবিয়ে এলেন এক ফকিব। তিনি বললেন, _আমি 

আপনার পিপাস। নিবাবনের জন্য ডাবেব ব্যবস্থা কবতে পারি। 

ব্রাঞ্জাব প্রতিনিধি পিপাসায় অস্থিব হয়ে উঠেছিলেন । তিনি বললেন,_- 

তাই কবো। “ 

ফকির ডাব-গাছকে অবনত হতে বললেন। আঁম্চর্য্য! তখনই ডাব- 

গ্লাহ অবনত হল । রাঁজ-প্রতিনিধি বিস্মিত হলেন। 

গছ থেকে ডাব পাঁডা হল। বাজ-প্রতিনিধি তাব স্সিগ্ধ জল ,পাঁন করে 

তৃপ্ত হলেন। ফকিরকে তিনি অন্য কথা বললেন না; শুধু অনুবোধ' 
কবলেন,_আপনি অনুষ্রহপূর্ববক একদিন বাজ-দরবাবে আসুন,--আষবা 

খুবই খুশী হব । 

কিছুদিন পরে ফকিব বাজ-দববারে গিয়েছিলেন । তিনি নাকি দেওযালেব, 

উপর সওয়ার হয়ে ফাওয়ায় ভার সেই অলৌকিক শক্তি দেখে সকলে, 

আরো বিস্মিত হন। 



পরিশিষ্ট 

বাংল। পীব-সাহিত্যেক্ গ্রন্থতাক্িকা 

[কন পীব-কাব্য 

১। 

হ। 

৩। 

৪91 

&ে॥ 

৬ 

| 

৮1 

৯। 

১০1 

১১। 

১২। 

১৩। 

১৪। 

৯৫। 

১৬। 

১৭। 

১৮। 

১৯। 
২০। 

২১। 

আঁদমখোৰ আকানন্দ-বাকানন্দের পুথি $ আবছুল লতিফ 

কালু-গাজি-চম্পাবতী £ মহম্মদ মুনশী সাহেব 
অজ্ঞাত 

কালু-গাজি-চম্পাবতী £ আবদুল গফ্ফব 

গোরাাদ পীচালী £ শেখ লাল ও শেখ জয়নদ্দি 
বওশন বিবির পুথি £ অজ্ঞাত 
গাজী-কানু-চম্পাবতী কন্যা পুথি 8 আবছুর বহিম 

গ্রাজী সাহেবেব গান £ কলেমদ্দী গায়েন নেগেন্জনাথ বসু সংকলিত) 
গাজ'-কালু-চম্পাবতী £ গোলাম খয়বর ও আবছুব রহিম 

তরিকায়ে কাদেরিয়া ও পীব গোরাটাদের পুথি 
£ মহম্মদ ওমর আলি ওরফে রামলোচন ঘোষ 

তিতুমীবেব গান £ সাজন গাজী 
পীর গোঁরাটাদ পীচালী $ মহল্মদ এবাদোল। 
পীর একদিল শাহ্ পাঁচালী £ আশক মহম্মাদ 
ফাতেমার স্ববতনামা £ শেখ ভনু 

ফাতেমাব সুরতনামা £ শেখ সেববাজ চৌধুবী 
ফাতেমাব জন্থরানামা £$ আজমতুল্লাহ্ খোন্দকাৰ 
ফাতেমাব সুবতনাম| £ কাঁজী বদিউদ্দীন 
বাদশাহ্ আলাউদ্দীন ও পেয়াবশাহের পুথি 

£ মোহম্মদ আবছুল বাবি 
বিবি ফাতেমাব বিবাহ 8 অজ্ঞাত 

বোনবিবির জহুরানাম! £ মোহম্মদ মুনশী 
বোনবিবি জনুবানামা £ মুবনশী মোহম্মদ খাতের 
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891 

বাংল পীব-সাহিত্যেব কথা! 

বনবিবি জন্ুরানামা £ বয়নউদ্দীন 

বড সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্তার পুথি ঃ কৃষ্ণছবি দাস 
বডর্থা গাজী £ সৈয়দ হালুমিক়] 
মুনশী পীবৰ গোবাটাদ £ খোদা নেওয়াজ 
মছন্দলীব গীত £ জয়নুদ্দীন 

মানিক পীরের কেচ্ছা ৪ মুনশী মহম্মদ পিজির উদ্দীন 
মানিক পীবেব গীত $ ফকির মহন্মাদ 
মানিক পীবের গান £ নসর শহীদ 
মানিক পীবেব জহ্রানামা £ অ়রদ্দীন 
মানিক পীবেব গান £ বয়নদ্দীন 

মানিক পীবের গানঃ খোদা নেওয়াজ 

মা ববকতেব মেজমানি £ মুহম্মদ আলিমুদ্দীন 

মোবারক গাজীর কেচ্ছ!  ফকিব মুহম্মদ 

রায়মঙল £ কৃষ্করাম দাস 

লালমোনের কেচ্ছা £ আরিফ 
শশি সেনা (সখি সোনা )ঃ ফকিববাম কবিভূষণ 
শহিদ হজবত আব্বাস আলির পুথি ই ম্বুনশী আহম্মদ শাহজী 

শহীদ হজবত গোবার্টাদের পুঁথি £ মুনশী নেয়ামতুল্লাহ্ 

শাহ ঠাকুববব £ নছিমদ্দীন 

৪১ শাহ্ সী সবলতান ব। পীঁভুয়ার কেচ্ছ! £ মহীউদ্দীন ওভ্তাগর 

৪২ | 

৪৩। 

88 

2 

5৬। 

5৭1 

8৮1 

2৪৯) 

শাহ মাদার ৪ ছায়াদ আলি খোন্দকার 

সেক শুভোদয়া (সংস্কত )£ হলামুধ মিশ্র 

সত্যপীরের পথি £ ফয়জুল্ল! 
সত্যপীবের বা ত্যনাবায়ণের পাঁচালী ই ওয়াজেদ আলি 

৮৪ রঃ ভৈরবচন্দ্র ঘটক 

রী ঘনবাম চক্রবর্ভাঁ 
5 টু রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

| (চক্রবর্তী) 
55 25 ফকিরবাম দাস 
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৭1 
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৭৬! 
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বিকল চট্ট 

ছিজ গিরিধর 

মৌজিরাম ঘোষাল 
কৃষ্ঃকান্ত 

শিবচরণ 

বামশহৃর সেন 

ছ্বিজ কৃপারাম 

কাশীনাথ ভট্টাচার্য 

সার্ধবভৌম 

দ্বি রামধন 

দ্বিজ নন্দবাম 

অযোধ্যাবাম বাক্স 

কবিচন্দ্র 

ছ্িজ বিশ্বেশ্বব 

ভাব্তচভ্দ্র বায় 

ছ্বিজ জনার্দন 
দ্বি্জ অমর সিংহ 

ছ্িজ রামচন্দ্র 

ছ্বিজ বামধন 

ছুর্গাপ্রসাদ ঘটক 

ঈশান গোস্বামী 

নবহবি 

মধুসুদন 
দ্বিজ কালিদাস 

দ্বিজ্ঞ বিশ্বনাথ 
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সত্যপীরেব বা সত্যনাবায়ণেব পাঁচালী £ 

52 55 

52 

22 

55 

ছিজ রামকৃ্ণ 



পবিশিষ$ঠ €$০৩ 

৯১১১ । নু অজ্ঞাত 
১১২ । 2 ৯ অজ্ঞাত 
১১৩। উ রঃ ছিজ বামপ্রলাদ 

১১৪ রি টি অজ্ঞাত 

১১৫ । ৪ ৪ অজ্ঞাত 

১১৬। রী ? অজ্ঞাত 

১৯৭ । রঃ 2 হবেকৃফণ দাস চক্রবর্তাঁ 

১১৮। রঃ জ্ঞাত 

১১৯। রঃ ডি অজ্ঞাত 

১২০। র্ রঃ রঘ্বনাথ সার্ববভৌম 

১২১। ৫ ড় তারিণীশঙ্কব ঘোষ 

৯২১। ্ নন্দবাম মিত্র 

১২৩7 রঃ দ্বিজ শুকদেব 

১২৪। হজবত শাহ সোন্দলেব পুথি £ মুনশী কাসিম উদ্দীন 

১২৫। হজবত সৈয়দ শাহ। মোবারক গাজী সাহেবেব সংক্ষিপ্ত জীবনী 

£ নুর মহম্মদ দেওয়ান। 
১২৬1 শৃদ্তপুবাণ (নিরঞ্জনের কণ্স। )$ বামাই পণ্ডিত 
১২৭1 দম মাদার ঃ আলী খোন্দকার 

খা] 

১। 

1 

৩। 
91 

ঞ | 

৬ 

ক৭। 

৮) 

৯ | 

১০। 

১১৯। 

পীব গদ্য-বচন! 

খাজ। মৈনুদ্দীন চিশৃভী £$ মৌলভী আজহাব আলী 

খাজ। মৈনুদ্দীন চিশৃতী £ আবহুল ওয়াহীদ কাসেমী 
তিতুমীব ও নাবিকেলবেডিযাঁব লডাই $ বিহাবীলাল সবকাৰ 

ধন্য জীবনে পৃণ্য কাহিনী ঃ আবদুল আজিজ আল আমীন 

ফুরঙ্কুবা শরীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী £ 
গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন 

বালাগডাব পীব হজবত গোঁবাটাদ বাজী আবদুল গঞ্ষুর সিদ্দিকী 
বাইশ আউলিয্নাব পুথি ঃ বিস্ণপদ চট্টোপাধ্যায় ওরফে শামসুল হুক্ 
বাউল বাজাব প্রেম 2 পরেশ ভট্টাচার্য 

মেষেদেব ভ্রতকথা! £$ পন্ডিত গোপালচন্দ্র ভষ্রাচার্য 

শহীদ তিতৃমীব $ আবদুল গফুর সিদ্দিকী 
সই সিবাজ বা লালন ফকিব $ শ্রীদেবেন নাথ 



60৪ বাংল। পীর সাহিত্যেব কথা 

১২। হজবত বডপীরের জীবনী £ মৌলভী আবদুল মজিদ 

১৩। হর্জবত বডপীরেৰ জীবনী ও আশ্চর্য কেবামত £ 

মৌলভী আজহাঁব আল্ি 
১৪। হজরত বডপীরেব জীবনী £$ কাজী আশরাফ আলি 

১৫। হজবত ফাতেম! $ মনির-উদ্দীন ইউস্ফ 
১৬। হজরত ফাতেমা! 8 মনির-উদ্দীন ইউসুফ 
১৭। হজরত সৈয়দ মোবাবক শাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান 

৫ গৌঁবমোহন সেন, 
১৮। সরকার হজরত দাঁদাপ্পীর ছাহেবেব বিস্তুত জীবনী 

| £ মৌলানা কছল আমীন, 
১৯। বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী (প্রথম সংস্কবণ ১৩৪২ বাং) 

৪ মৌলান। কুল আমিন। 
২০। ভাপস সন্ধার্নে-হজবত শাহ্ ছকু দেওয়ীন'ঃ মহম্মদ আযুব হোসেন 

[গ] পীর নাটক 
১।॥ কালু-গাজী-চন্্পাবতী £ সতীশচন্ত্র চৌধুবী 
২। কানু-গাজী £ হাছাম উদ্দীন 
৩। গোরা্টাদ ও চন্দ্রকেতু ঃ হরমুজ আলী 
৪1 তিতুমীর 8 শ্যামাকান্ত দাস 

৫1 বাঁশের কেল্লা £ প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 

৬1 বনর্বিবিঃ সতীশচন্দ্র চৌধুরী 

৭। সই সিরাজ বা লালন ফঁকিব £ শ্রীদেবেন নাথ 

৮। শহীদ তিতুমীব $ বাংলাদেশ বেতার থেকে €চারিত নাটক. 



গ্রন্থ নির্ঘণ্ট 

অন্নদামঙ্ল ৪৬৫ 

অভিনয় ১৯০ 

আজাদ (পত্রিকা ) ১৩৬ 

আল্লোপনিষদ্ ৪৫০ 

ইসলামি বাংল সাহিত্য ২৮৫, ৩২২ 
এক্ষণ পত্রিকা ৮ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ( ১৯৭৫ ) ৩৩৪, 88৭, ৪৪৯ 

কোরাণ প্রচার ২৮ 

কথোপকথন ৭৫ 
কুশদহ ( পত্রিকা ) ১৫১, ৩৩০ 

কালু গাজী চম্পাবতী ২৪৮--৬১, ২৮৯ 

কালু গাজী ২৬৯৭০ 

কালু গাজী হামিদিয়া ২৮৯ 

কিভাব্ আত্তহকীক আল-হিন্দ্ ৬ 
কুশদহের ইতিহাস ১৪৮, ১৭২ 
কালিকামঙ্গল ৪৬৫ 

খাজিনাতুন আফসিয়! ১০৭ 

খাজা! মৈনৃদ্ধীন চিশতী ১৮, ১০৬ 

খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্ভীর জীবনী ১০০. ১০৫ 

হাঁটুয়ার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী ১৭২, ১৮৩ 
গ্ওস উল্ আজম ৩০১ 

গোঁভ কাহিনী ১৫৭ 
গোরার্টাদ ও চন্দ্রকেতু ১২৯ 

গাজী সাহেবেব গান ১৩৫, ২৬৪-৬৯, ২৮৯ 

গাজীর গীত ২০৪ 



র্০৬ বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা 

গাজী কালু-চম্পাবতী কন্তাব পুঁথি ২৩০-৪৮ 
গাজী-কালু-চল্পাবতী ২৭০ 

গ্রাজী বিজয় ২৮৯ 

গাজীর গুঁথি ২৮৯ 

গোলরওশন বিবির পুঁথি ৩৩০ 

গৌডের ইতিহাস ৪৪৯ 

গঙ্গাটক ৪৬৫ 

চন্দ্রকেতু ও গোরার্টাদ ১২৯, ১৪২-৪৪ 

চর্যপদ ৩৩৭ 

'ছোলিতান বল্থি ৩৫০ 

জোবেদা খাতুনের বোজানাম্চা ২০৬ 

জামাই-বাবিক ১৬, ৪১৮ 

'জঙ্গম ( পত্রিকা ) ১৬০ 

চাকা রিভউ ৯৮ 

তিতুমীর ১৮, ১৭৮--১৯২ 

তিতুমীর ও নাবিকেল বেডিয়্াব লডাই ১৭৯ 

তিতুমীবের গান ১৮৩--৯০ 

ব্রিনাথেব পাঁচালী ২৮৩৮৫ 

দ্মমাঁদাৰ ৩২২_-২৬ 
বন্য জীবনেব পুণ্য কাহিনী ১৭, ১০৭, ৭৮, ৯১, ১৯৬ 

নাগষক ৪৬৫ - 

পূর্ব-পাকিস্তানেব স্থফী সাধক ৬ 

“পীব গোবা্টাদ (পাঁচালী ) ১৩, ৩৬, ১২৮, ১২৯৩৫, ১৬২ 

পুঁথিব ফসল ১৬ 

পীর একদিল শাহ কাব্য ১৭; ১৯, ৪০১ ৫০, ৭৭১ ১২৮, 

১৩৪, ২২২ 

পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামে আলো! ৪০ ২২০ 
পুঁথি পবিচিভি ৭৪, ৭৫ 
পশ্চিমবঙ্গেব পৃজা-পার্বণ ও মেলা ১২৫, ২২৭, ৩১৪ 
পশ্চিমবঙেব সংস্কৃতি ৩১৫ 
পীডুযাঁব কেচ্ছা ৩৪৮৫০ 



গ্রন্থ নির্ঘণ্ট ৫০৭ 

ফাতেমার সুরত নামা ২০৬ 
স্কুরফুবা শবীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী ১৮, 

১৯৬--২০০ 

স্কুবক্লুবাব দাদাপীব সাহেব কেবলার বিস্তাবিত জীবনী ১৯৬ 

ফাতেমাব জন্ুবানাম! ২০৬ 

বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ৪৬৫ 

বেঙ্গল সেটেলমেন্ট রেকর্ড ৩৪, ৪৫৯ 

বাঙ্গালাব ইতিহটস ৬ 

বাঙালী সংস্কৃতির রূপ ৯ 

বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস ১৬ 

বড সত্যপীব ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি ১৭, ১৩৪১ ৪৬৯) ৮৯ 

বনবিবি ৪০৯, ১৭, ২৪১ 

বাঁশেব কেল্লা ১৮, ১৮১৮৩ 

বালাগার পীব হজরত গোরাটীদ বাজী ৩৭, ১২৯, ১৩৬, ৪২ 

১৮১, ২৮৯ 

বাংলা সবকারের গেজেট ৭২ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা! ৭৪, ১৭২, ৩৩০, 8৪৭ 

বডর্থ! গাজী ৭৫, ৭৬, ২৮৯ 

বিশ্বকোষ ৯৮ 

বেতা'ব জগং ১১২ 

বাংলা সাহিত্যের কথা ১৪৯ 
বিবি ফাঁতেমাব বিবাহ ২০৬ 

বাউিল বাজার প্রেম ৩৩৫, ৩৪০ 

বাংলাব প্রাচীন পঘিব বিবরণ ৩৮২ 

বনবিবি জন্ুবানামা ৪১২ 

ভাবতের ইতিহাস ১৭৮, ১৮০ 

তাবতীষ মধ্যযুগে সাধনার ধারা ৮ 

ভাবতেব মুসলমান ১৭৮ 

ভাবতে আধুনিক ইসলাম ১৭৮ 

ভারতেব কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১৭৬ 



6০৮ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

মিহির পেত্রিকা) ৭৫, ৭৬, ১৪৫-৪৮ 
মানব ধর্ম ও বাংল কাব্যে মধ্যযুগ ৬ 

মিজান (পত্রিকা) ১২, ১৮, ১৪৮, ১৯৪ 

মেয়েদের ব্রতকথ] ১৮ 

মনসা বিজয় ৭৪ 

মুকির সন্ধানে ভারত ১৮০ 

মানিক পীরের জন্ুরানামা ২২৩ 

মৈমনসিংহ গীতিকা ৪9৮ 

মছন্দলী গীত ৩১৬ 

মছন্দলী পুথি ৩১৭ 

মসনদ আলী ৩১৯ 
মা বরকতের মেজমানি ৪১৩ 

মানিক পীরের গীত ৪১৭, ৪২৩ 

মানিক পীরের গাঁন ৪২২ 
মোবাবক' গাজীর কেচ্ছা ২৮৯, ৪১৭, ৪২৩ 

যশোহর-খুলনার ইতিহাস ১৪৮, ১৫১, ১৭০, ২০১, ২০৩ 

রাকসমঙ্গল ৭9, ১৩৫, ২৫৪, ২৬১৬৪, ২৮৮ 
রসমপ্ররী ৪৬৫ 
লালন ফকির ৩০, ১৯২, ৩৩৪-৩৫১ ৩৪০-৪২ 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথাম্থত ২৯ 
শহীদ তিতুমীর ১৭৮-৮১ 
শুন্য পুরাণ ৩২১,৪৪৮ 

সত্যপীর/সত্যনারায়ণের পীচালী ১৮, ৪৫৩-৪৭০ 

স্থফীবাদ ও আমাদের সমাজ ১, ৫, ৩৩, ১০৭, ১০৮, ২২০, 
২২৩, ৩২১ 

সাধক দারা শিকোহ্ ৭, ৮ 

সাংস্কৃতিকী ২৯ 

সাই সিরাজ ৩০, ১৯২, ৩৩৪-৩৫, ৩৪০-৪২ 
সেক শুভোদয়া সেংস্কৃত) ৭২, ১৩৪, ১৫২ 

সঙক্লাকল আখতার ১০৭, ১০৮ 

সন্দরবনেব ইতিহাস ১৫২ 



গ্রন্থ নির্ঘন্ট ৫০৯ 

সত্যপ্রকাশ ১৪৮, ৩১২ 

সাক্ডফি সুলতান ৩৪৮-৫০ 

সাতবিবির গান ৩৭৫ 

হৃবিলীলা ৪৪৭ 

হজবত ফাতেমা! ১৭, ১৮, ২১০-১৭ 

হজবত গাজী সৈযদ মোবাবক আলী শাহ সাহেবেৰ 
জীবন চরিতখাণন ১৮, ২৭১-৮১ 

হজবত বড পীবেব জীবনী ১৮, ৩০১-১০ 

হজবত একদিল শাহের জীবনী ১৮ 

হুতোম পেঁচাৰব নকশা ২৯ 

হুগলী জেলাব ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ ১৯৩ 

হজবত ফাতেমা জোহরাঁব জীবনচবিত ২০৬-১০, ২১৭ 

হজবত সৈয়দ শাহা মোবাবক গাজী দাহেবের 

সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৮১-৮৫ 

হজরত বড় পীরের গুণাবলী ৩০১, ৩০৪ 

হজবত বড পীবেব জীবনী ও আশ্চর্য্য কেরামত ১৮ 
হজবত ফাতেমা ১৭, ২০৬ 

হজবত মোহম্মদ মোস্তাফার জীবনচবিত ২০৭ 

হিজলীব মসনদ-ই আলা! ৩১৬, ৩১৯ 

গ্রন্থ নির্ঘণ্ট (ইংরাজী ) 
4৯108078008, ৪০9 
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এম্বকারসক অন্যান্য ব্যতি-নিধর্ট 
€($১) 

অরবিন্দ পোদ্দার ৬ আনোয়ার আলী ৪৬ 
অনুৃকূলচন্্র দাস ৩৭ আহাম্মদ আবদাল ১০৮ 
অমুল্যচবণ দাস ৯৬ আবদুল ওদুদ ১১৫ 
অনিল ভট্টাচার্য্য ১৮১ আবছুস স্বকুব ১১৫ 
অকণচন্দ্র চৌধুরী ৪১২ আবদুল আজীজ ১১৮ 
অক্ষয়কুমার কয়াল ৪৫৫ আবদুর বস্থল ১৩৬ 
অমরনাথ চৌধুবী ৪১২ 

আবদুল ওয়াহিদ আল্ কাশেমী ১০৬ 

আৰু ইশহাক চিশতী ১০৮ 
আকবর ১০৫১ ১০৯১ ৪৫০ 

আবদুল ওয়াহাব ৩৬ 

আবদুল গফুর সিদ্দিকী ৭৪, ৭৭ ১১২, 
১৩৫, ১৮১, ২৮৭ 

আকবাম খা ৬ 

আজহাব আলি ১৮, ১০৫ 

আবদুব রহিম ২৭০ 
আবছধল কবিম (সাহিত্য বিশারদ ) 

৭৪, ৭৬, ১৫১, 88৭, ৪৯৫ 

আবদ্বব বহমান সিদ্দিকী ১১০ 

আলবেকণী ৬ 

আশক মহম্মদ ২৪, ৭৫ 
আঁবদ্ধল আজিজ আল আমীন ১৭, 

৭৮, ৯১ ১০৭, ১৯৬ 

আদম শহীদ্দ ৪, ৩৪ 
আবছুল কাদেব জিলানী ৯৫ 

আলাউদ্দীন খিলজী ১৫০, ১৫১ 

আবুল ফজল মহন্মদ আবদ্বল ১৫২ 
আজমতুল্লাহ্ খোন্দকাঁৰ ২০৬ 
আজিজ দেওয়ান ২২৬ 

আতিয়াৰ বহমান ২৬৯ 

আশরাফ আলী ১৮ 

আবদুল ওয়াহীদ ১৮ 

আরিফ ২৪, ৪৬২ 

আবাল সিদ্ধি ৩৬-৩৯ 

আছাদুর রহমান ৩৭ 

আহম্মদ উল্লাহ্ ৪০ 

আজিজাব বহমান ৭৪ 

আবদুল করিম (ডঃ) ১০৭ 

আর্বকর সিদ্দিকী ১৯৩ 
(ফ্ুরফুবা ) 

আশরাফ জাহাঙ্গীব সিমনানী ২২০ 

আবদুল মজিদ ৩৫০ 

আজিবব মোল্ল। ৩৬৬ 

আহম্মদ শবীফ ৩৭৩ 



ব্যক্তি নির্ঘষ্ট $১১, 

আজিবর রহমান ৩৮০ 

ইত্রাহিম ৪ 
ইমাম মালিক ৪ 

ইখতিষার-উদ্দীন বখৃভিয়াৰ & 

ইব্রাহিম শর্কা ২২০ 
ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত ২৬, ৪৬৪; ৪৯৬ 

ইবাহিষা ৩৩ 
ইবন বতুতা ১৫২ 

ইমাম হোসেন ২ 

ইউনুস বিশ্বাস ৩৯০ 

উইলিয়াম কেরী ৭৫ 

উবষদধল হক ২১৯ 

ইল্নাবাধণ চৌধুরী ৪৬৫ 
এনামুল হকৃ ১৭৯, ৩২১, ৪৯৭ 

এইচ: ব্লকম্যান ২৮৬ 

একদিল ৪০-_-৯১ 

এসাবত মণ্ডল ৩৮০ 

একব্বব আলি ৩৮৭ 
এসারত শাহজী ৪৫১ 
ওয়াসা ২ 
ওমালী ৭২ 

ওলাবিবি ৩৭৩-৭৭ 

কলেমদ্দী গায়েন ২৬৪ 

কৃফচবণ পণ্ডিত ১৮ 

কৃষ্কবাম দাস ৭৪, ২৬১, ২৮৮ 

কৃষ্চহবি দাস ১৭, ৪৪৯ 

কতিবা ২ 

কেধামত আলি ২৭ 

কৃষ্ণচন্দ্র বায় ৩৪, ৪৩, ৪৫২, ৪৬৫ 

কাজী আজিজার রহমান ৪৩, ৫9 

কান্ত দেওযান ৯২ 

কানুগাজী ৯৬ 

কুতুরুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ১০৫ 

কসিমুদ্দীন শাহ্জী ১২৩ 
ক্যান্টোয়েল স্মিথ ১৭৮ 

কাজী বদিউদ্দ্রীন ২০৬ 

ক্ষেত্রমোহন তেওযাবী ৪২ 

কামদেব বায় ১৬৫ 

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৮৯ 
কাজী আশরফ আঙলি ৩০৮ 

কাজী গোলাম রহমান ৩৫১ 
কালু মগুল ৩৮০ 

কালিপদ ঘোষ ৩৮৯ 

কফিলদ্দিন ৪৩৭ 

খাজা মৈনুদ্রীন চিশৃতি &, ১০০-১০৮ 

ঘুঁডি বিবি ৭৮-৮১ 

খোদ! নেওয়াজ ১৩১ 

খোন্দকাৰ আহম্মদ আলী ২৮৮ 

গোপাল হালদাৰ ৮ 

গোপালচন্জ্র ভট্টাচার্য ১৮ 
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ৩৭৫, ৩৭৭ 

গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন 
১৮, ১৯৬, ৩৫০ 

গোবাাদ ১১১-৬০ 

গোৌঁবমোহন সেন ১৮, ২৭১-৮১ 
গোবা সইদ ১৬২ 
গোলাম মোস্তাফা ১৬১ 

গোলাম মাওলা সিদ্দিকী ১৩৫ 

গিয়াসুদ্দীন ১৪৯, ২৮৭ 

গাজী সাহেব/গাঁজী বাবা ২২৪. 

টাদর্খা ৪১,৭১৯ 

চৈতন্ত দেব ১৪ 



১২ বাংল পীব সাহিত্যে কথা 

চম্পাবতী ১৬৫ 

ছায়াদ আলি খোন্দকাব ৩২২ 
ছেকু দেওযাঁল ৩৪৩৪৪ 
জনিদ ২ 

জাহাঙ্গীর ১১০ 

জাফর খা! ২০৪, ২৮৭ 

জাহাঙ্গীব সিমদানী ২২০ 
'জেহেব আলি পাভ ২৬৯ 

জমায়েত আলী কান ৪৭ 

জইদি ২২৩, 88৫ 

জসিমদ্দিন বিশ্বাস ৩৮০ 

জয়বদ্দিন ৪২৩, ৪8৫ 

জয়নাবায়র্ণ সেন 89৭ 
ঠাকুরবর সাহেব ১৬৮-৭৫, ২৮৫ 
ঠাণ্ডাবালা বায় ৩৭৬ 
ডব্লিউ হান্টাব ১৭৮ 

ভিতুমীব ১৭৬-৯২ 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২ 

'তৈঘেব আলি ১২৮ 
্রেলাক্য পীর ৩৮২-৮৫ 
তছিরদ্ধিন শাহজী ৪৫১ 
থর্ণটন ১৮০ 

দীনমহন্মদ তবফদাব ১১৭ 
দীনবন্ধু ত্র ৪১৮ 

'“দেবেন নাথ ৩৯, ৩৪০ 

দববেশ আলি ১২৮ 

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০ 
দাদাপীর ১৯৩ 
দাবা শিকোহ ৭ 
দুর্লভ সর্দাব ৩৬০ 
দীনেশচন্দ্র সেন ৪88৭১ ৪৬৫ 

দাউদ আলি শাহৃজী ৪৫১ 
ধরণীমোহন বাষ ৪২ 
নগেন্দ্রনাথ বন্থু ২৬৪ 

নৃকদ্দীন ৩৮, ৩৯ 
নবেন্দ্রনাথ কর্মকাব--৪৭ 

নেসার আলি ৪১ 

নুব খা ৭৯ 

নবিম মোল্লা ১২৫ 

নিধন শাহ ২০১ 

নুব কুতরুল আলম ২২০ 
নানাজী ২২৬ 

নুব মহম্মদ দেওষান ২৮১ 

নগেজ্রনাথ গুপ্ত ৪9৯ 

নবেন্দ্রনাবায়ণ রায় ৪৬৪ 

প্রভাতকুমাব পাল ১৭৯, ১৮৪ 

প্রসাদকৃষ্ঃ ভট্টাচার্য ১৮, ১৮১ 

প্যাবীমোহন বায় ৪২ 

প্রতাপাদিতা ১০৯, ২৮৬ 

পীঁঢু সাধুখখ। ২০৬ 
পিজিবদ্দিন ১৩৪, ৪১৭, ৪২৩ 

পাঁচকডি খশ] ১৬৫ 

প্রযমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭২ 

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায ১৭২ 
পবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩৪০ 
পাগল পীব ৩৮৬ 
ফকিব আহম্মদ ৪৩ 
ফাতেয়াল যাদা ১০১৯ 

ফাতেমা বিবি ২০৫-১৮ 

ফকিব মহাম্মদ ২৮১, ৪২৩, ৪৩৭, ৪৫ 

ফৈছুলা/ফয়ভুলাহ/ফৈজলযা/ফউত্ুলু 
ফউডুন্ব ২৪, 5৫৪-৫৫ 



বিপ্রদাস পিপলাই ৭৪ 

বাহাউদ্দীন নকৃশবন্দ ১৫ 

বসওযষার্থ স্মিথ ২৮ 

বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায় ৪৫, ৮৫ 

-বদকদ্দীন ৪৬ 

বসন্তবঞ্জন মোদক ৪৬ 

ধাঁকা-উল্ল! বিশ্বাস ৪৯ 

বিলাষেত আলি ৪৯ 

বাহাব আলী ৫০ 

বিনোদ মণ্ডল ৭৪ 

বেছু কর্মকাব ৯৩ 

'বেলাষেত হোসেন ৪৯, ১১৭ 

বিহাবীলাল সরকার ১৭৯ 
-বিহাবীলাল চক্রবর্তী ১৮৩ 
হববখান গাজী ২০৪, ২২৪ 

বদবপীর ২১৯ 
ববডখশ গাজী ২২৪-১৫ 

বায়োজিদ বিস্তামী ৪১ & 

বডপীৰ ২৯৬-৩১০ 

ন্বাবন পীব ৩১২ 

বিনয় ঘোষ ৩১৫, ৩৭৫ 

বিশিনবিহাবী সরকাব ৩৮০ 

বারিতুষ্জাহ ফকিব ৩৮৬ 
ববোদাকান্ত ঘোষ ৩৮৯ 
বনবিবি ৩৯০-৪১২ 
ব্য 
বিবি ববকত ৪১৩-১৫ 
বসম্তবঞ্জন বাষ ৪9৭ 
বাসাবত শাহজী ৪৫১ 
বসিবউদ্দিন শাহজী ৪৫১ 
বল্লভ ৪৬৩ 

সশ৬তত 

ব্যক্তি নির্ঘস্ট $৯৩ 

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (ডঃ) & 

ভূদ্দেবচন্্র তেওয়াবী ৪২, ৪৩ 
ভাবতচন্দ্র রায় ২৪, ৪৬৪, ৪৬৫ 

মেহেব আলী ৩৭ 

মহম্মদ এবাদুল্লা ৩৭, ১১২, ১২৮ 

মনসব আলী ৪৬ 

যাসচটক ৪৭ 

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ডই) ১২৯, ১৪৮, ২৮৬ 

মৌলভী আঁবহুল মজিদ ৩০৪ 

মানিক পীর ৪১৭ 

মনির উদ্দীন ইউস্থৃফ ১৭, ২০৬, ২১০-১৭ 

মহেন্দ্রনাথ করণ ৩১৬১৭ 

মাঁকফ্ আল্ করর্খী ১ 

মসনদ আলি ১৬, ৩১৫-৩২০ 

"মেহের আলি ৩৬ 

মহেজ্দ্র সবদাঁব ৩৭ 

মাখন চন্দ্র মোদক ৪৬ 
মহিম রায় ৮৪ 

মুনশী বদকদ্দীন ৯৩ 
মনসুর আলি সিদ্দকী ১০৯ 

মোজাম্মেল হোসেন ১১৬ 

ম্থনশী ফকির ১১৮ 
মোকসেদ আলি ১১৮, ১৬১৬৩ 

মহত্মদ মুজিবব রহমান ১২৮ 

মুজফ্ফব আহম্মদ ১৩৬ 

ম্বজিম বিশ্বাস ১৮০ 

মহন্মদ সহ্বাঁলি -১৮৪ 
মাসুব বহমান ১৯৫ 
মনস্ুব বাগদ্দাদী ১৯৫১ 8৪৭ 

মোঁবাবক শাহ গাজী ২২৪ 



৫১৪ বাংলা পীব-সাহিত্যেৰ কথা 

মব্র] গাজী ২২৪ 

মুকুট বায় ১৬৫১ ২৮৫, ২৮৭ 

মহম্মদ মুনসী সাহেব ২৮৮, ৪০৫ 

মাদাব পীর ৩২১-২৭ 

মহীউদ্দিন ওল্তাগব ৩৪৮ 

মঙ্গলজান ফকিৰ ৩৭৮ 

মহেশচক্দ্র দাস ৩৮৩, ৩৮৫ 

মনোহির সেন ৩৮২ 

মৌলান৷ কুল আমিন ১৯৬ 
মুনশী মুহম্মদ খাতের ৪১২ 

মৃহন্মদ আলিমুদ্দিন ৪১৬ 

যোগেশচন্দ্র বাঁগল ১৮০ 

রাসবিহাঁবী ধর ৩৬ 

বামেশ্বর ১৮ 

বেজাউল করিম ৭ 

রামমোহন রাষ ৪২১ ৪৩, ৮5 

বোয়াব মণ্ডল ১১৯ 

রামেস্বব ভট্টাচার্য ২৪, ৪৯২ 

বামগঙ্গা ৩৮২ 

বূপবাম চক্রবর্তী ৪৪৯ 

বজনীকান্ত চক্রবর্ভা 9৪১ 
বামাই পণ্ডিত ৪৪৮ 

বামচন্দ্র মুন্দী ৪৬৫, ৪৬৯ 
বেয়াজৃদ্দীন আহম্মদ ২০৬ 

বামচন্দ্র খান ২৮ 

করুনুদ্দীন কৈকাউস ২৮৬ 

বওশন বিবি ৩২৮-৩৩ 

রদ্রেশ্বব বায় ৩৬৯ 

ব্রামেশ্বব দাস &৪% 

লালন শাহ ৩৩৪-৪২ 

লুইপাঁদ ৩৩৭ 
শেখ তনু ২০৬ 

শেখ লাল ১২৯, ১৪৯ 

শাহ্জালাল এয়মনি ৪ 

শশীভূষণ ঘোষ ৪৯ 

শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ ১০৭ 
শুকুবউল্লাহ ১১৫ 

শেখ জয়নদ্দি ১৪৯ 

শামস্ৃব বহমান চৌধুবী ১৪৯, ২২০ 

শেখ জালাল ১৫১ 

শইখ শবফুদ্দীন ১৫২ 

শাহজালাল তবরেজী ১৫২ 

শান্তিময় বায় ১৭৯, ১৮১ 

শ্যামাকত্তি দাস ১৮, ১৮১, ১৯০. 

শুকজাঁন বিবি ২০৬ 

শেখ সেববাজ চৌধুবী ২০৬ 
শামসুজ্জোহা! মোলা ৩২৯ 

শ্রীচৈতন্ক ২৮৫ 

শায়েস্তা খা ২৮৬ 

শঙ্কবাচার্য ১৮ 

শেখ দারামালিক ১২৯ 

শেখ ম্টজান্মেল হক ১৬৫ 

শেখ আবদুল হক দেহলভী ৩২১ 

শফীকুল আলম ৩৪৩-৫৫ 

শাহ্সৃফী সুলতান ৩৪৬৫০ 

শাহটাদ ৩৬১-৪৫ 

স্বনীতি কুমাঁব চট্টোপাধ্যায় ৮, ২৯ 

সুকুমার সেন ১৬, ১৫২, ২৮৫, ৩২২, 

৩৫০, ৩৮২, ৪৪৯, ৪৬৫ 

সতীশচন্দ্র চৌধুরী ১৭, ২৪৮-৬১ ২৮৮, 
৪০৯, ৪১২ 



ব্যক্তি নির্ঘপ্ট 

সত্যেন রায় ১৬০, ৪১৮, 9২২ 

সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার ১২২ 

সাদেক উল্লাহ ১৮ 

সহ তন্তরী ১ 

সালেহা খাতুন ১১৭ 

সূধ্যকান্ত মাইতি ১২২ 
সর্দৎ উল্লাহ্ ১২৪ 

সতীশচন্দ্র মিত্র ১৪৮, ১৫০ 

স্যাব ষদ্বনাথ সরকার ১৫০, ১৫২ 

সৃপ্রকাশ বায় ১৮১ 

সাজন গাজী ১৮৪ 

সৈয়দ আলি ২২৬ 

স্বৃফী খা ২৮৬ 
সত্যপীব/সতানাবায়ণ ৮, ৪৪৭-৯৮ 

সাঁই সিরাজ ৩০ 

সুভগ্রা বার ১৬৫ 

সোকব আলি ৩২৯ 

সাভবথ পীর ৩৫৬-৫৯ 

সাহান্দী সাহেব ৩৬০-৬৫ 

সদাই সরদার ৩৬০ 

সন্তোষ কুমার ঘোষ ৩৮৮ 
হারুণ-উর্-রসিদ & 
হোসেন শাহ্ 9০, ১১২, ১৫৯, ৪9৭, 

98৮ 

হাজেব মণ্ডল ৪৭ 

হানু/হেলু মিনা ৫০১ ৭ 

৫১৫ 

হাঁজের গাজী ৯৬ 

নাজের শাহৃজী ১১৭ 

হবি ঝণ্ডুল ১১৮ 
| হাসনু হেনা ১২৬ 
হরম্জ আলি ১২৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৮ 

হাসিরাশি দেবী ১৪৮ 

1 হাছামুদ্দীন ২৬৯৭০ 
| হুজবত আব্দুল কাদের জিলানী ১৫ 

হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ& ১৫ 

হাজের মণ্ডল ৪৬ 

হলামুধ ৭২ 

হবি শৌগ্তিক ১৬৯ 
হান্টার ১৭৮ 
হাবাণ আলি শাহজী ৩৫৬ 

হাসান পীব ৩৬৬-৩৬৮ 

হাষদার পাব ৩৬৯ 

হরিনাবায়ণ দাস ৩৮২ 

হরিবাম দাস ৩৮২ 

হজবত মহম্মদ (দঃ) ৯, ২, ৪, ইত্যাদি 
হেয়াত মামুদ ৪৪৫ 

73০9 ৮/0118 92122 ২৮ 

17. 91০04027 ২৮৬ 

ঠা, 80556 81215 ৩৭৫ 

901060581 08, ৩৭ 

18191710191051127210865 ৪১৭ 

3010 2, 980187 ১ 



অতিত্রিজ্ঞ নাম-নির্ঘণ্ট 

'অস্বিকারচণ ত্রক্মচাবী ৪৯৩ 

তঅযোধ্যাবাম রায় কবিচন্দ্র ৪৯৩ 

ঈশান গোস্বামী ৪৯৩ 

ওয়াজেদ আলি ৪৯৫ 

কৃষ্ণকান্ত ৪৯৩ 
কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম ৪৯৩ 
কুমুদানন্দ দর্ভ ৪৯৪ 

কিন্কার ৪৯৪ 

কৃষ্ণবিহাবী ৪৯৪ 

'কৌতুকবাম চট্টোপাধ্যায় ৪৯ 
কালা্টাদ ৪৯৬ 

কালীচরণ ৫৯৬ 

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ব ৪৯৭ 
কুমুদ্দ বিহারী বস্থু ৪৯৭ 

খোকনরাম দাস ৪৯৫ 
গোবিন্দ ভাগবত ৪৯৩ 

গঙ্গাবাম ৪9৯৪ 

গবীবৃল্লাহ ৪৯৫ 

গুকচবণ নাথ ৪৯৬ 

গণপতি চক্রবর্তী ৪৯২ 

ঘনবাম চক্রবর্তী ৪৯২ 
ঘনবাম কবিবত্র ৪৯৬ 
জগবন্ধু বিদ্যাবিনোদ ৪৯৬ 

জৈমিনী ৪৯৬ 

তাবিণীশঙ্কর ঘোষ ৪৯৫ 

দুর্গাপ্রসাদ ঘটক ৪৯৩, ৪৯৬ 

দ্বিজ দীনবাম ৪৯৪ 

ছিজ বঘবরাম ৪৯৪ 

€ ২) 

ছ্বিজ হবিদাস ৪৯+ 

দ্বিজ গুণনিধি ৪৯৪ 

দ্বিজ শুকদেব ৪৯৪ 

দ্বিজ কৃষ্ধন ৪৯৪ 

দ্বিজ বিশ্বেশ্বব ৪৯৩ 

দ্বিজ গিরিখব ৪৯৩ 

দ্বিজ কূপাবাম ৪৯৩ 

দ্বিজ নন্দরাম ৪$৩ 

দ্বিজ বামভদ্র ৪৯৩ 

ছিজ জনার্দন ৪১৩ 

দ্বিজ অমব সিংহ ৪৯৩ 

দ্বিজ রামচন্দ্র ৪৯৩ 

দ্বিজ কালিদাস ৪১৩ 

দ্বিজ বিশ্বনাথ ৪৯৩ 

দ্বিজ বাম কিশোর ৪৯৩ 

দ্বিজ বামানন্দ ৪৯৪ 

দ্বিজ বদূনাথ ৪৯৪ 

ছ্বিজ বামকৃঞ্চ ৪৯৪ 

দেবকীনন্দন ৪৯৪ 

দযাল ৪১৯৪ 

নবহবি ৪৯৩ 

নধনানন্দ ৪৯৩ 

নন্দবাম মিত্র 9৪৯৫ 

নায়েক ময়াজ গাজী ৪৯৬ 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪৯৭ 

পঞ্চানন মণ্ডল ৪৯৫ 

ফকিরদাস ৪৯২ 

ফকিবটাদ ৪৯৪ 



ফকিবরাম ৪৯৪ 

হন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্তী ৪৯৬ 
বিপ্রনাথ সেন ৪৯৩ 

বিজয় ঠাকুর ৪৯৪ 
বিদ্যাপতি ৪৯৪ 

বিকল চট্ট ৪৯৩ 
বেচাবাম ৪১৫ 

বীবচন্দ্র চক্রবর্তী ৪১৬ 

ভৈববচন্দ্রঘটক ৪৯২ 

মৌজিরাম ঘোষাল ৪৯৩ 
মুক্তারাম দাস ৪৯৪ 
মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪৯৬ 

মধুসূদন ৪৯৩ 

মন্মথনাথ স্মৃতির ৪৯৬ 

মন্ুবেশ ৪৯৬ 

যোগেন্দ্রনাথ কাব্যরত্ত ৪৯৬ 

যাদবেশ্বব তর্কবধ ৪৯৬ 

যোগেজ্নাথ গুপ্ত ৪৯৬ 

বামশস্কব সেন ৪৯৩ 

নাম নির্ঘ্ট জি? 

বধুনাথ সার্বভৌম ৪৯৬ 

ববাঁধানাধ মিত্র ৪৯৬ 

বমনীমোহ্ন গুপ্ত ৪৯৬ 

রাধামণি গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯৬ 

বাজকুষ্ণ রার ৪৯৭ 

স্বামামন্দ ৪৯৬ 

লাল জয়নারায়ণ সেন ৪৯৪ 

লেংটা ফকির ৪৯৫ 

লালমোহন ৪৯৪ 

শিবচন্দ্র সেন ৪৯৩ 

শিব নারায়ণ ৪৯৪ মী 

শঙ্কব জাচাধ্য ৪৯৪ 

শিবচরণ ৪৯৩ 

সেববাজ চৌধুরী ৪৯৫ 

সবোজাক্ষ চক্রবর্তী ৪৯৬ 

সবনাথ ভট্টাচার্য্য ৪৯৬ 

হবেকৃষ্ণ চক্রবর্তী ৪৯৫ 

হৃষীকেশ দত্ত - ৪৯৬ 



শব্দার্ঘ 

শব্দার্থ তালিকাঁর অধিকাংশ শব্ধ আববী ও ফারসী! ধর্মীয় আদর্শ ও 

লৌকিক বিশ্বাসে কোন কোন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থও থাকভে 

পারে। 

অগ্ণিতে আগুনে 

অলি/ওলি অভিভাবক, রক্ষক 
অর্থ পৃজার উপকরণ 
সজ্জু/ওজু নামাজ পডবাঁর আগে 

হাত-মুখ ধোয়া 

আরজ , আজ্জি বা প্রার্থনা 
'আরশ - আল্লার আসন 

আলিম/আলেম বিদ্বান 

আবের অন্য সকলের 

আদম ইসলামী, শ্রীন্টীয় ও ইহুদী 
পুরাণোজ প্রথম সৃষ্ট 

মানুষেব নাম 
'আলেক ভালবাস! 

আড আডাল 

আছমান আকাশ 

আছিজেলগপক্ষুল  পুখিব দুর্বোধ্য 
শক 

আমিন ভাই হোক্ 
আউলিয়া! আউল সন্প্রদায়েব লোক 

অওরত রমণী, পড়ী 
*আঁখেব পরিণাম 

আওয়াল আউলিয়া শব্দের 

অপভংশ 

আজমায়েস যুজি-পবামর্শ 
(স্থানীয শব্দ ) 

আজর বোগ, পীডা 

আশ1/আসা পীব বা ফকিবের 

, . হাতের দণ্ড (লাঠি ) 
আজান নামাজ পড়িতে 

সাধারণকে আহ্বান 

আজব অি্ভুত 

অশইট ক্ষেতের আইলেব পাশে 

বা গায়ে ছোট ছোট 

মাটিব টিবি । “আইল” 

শবেব অপত্রংশ হতে 

পারে । (আঞ্চলিক শব্দ) 

ইমান পবিপূর্ণ বিশ্বাস 

ইমাম/এমাম মুসলিমদেব প্রধান 

ধর্ম*নেত। 

ইয়াৰ বন্ধু, ফাজিল ব্যক্তি 

ইয্লাদ স্মবণ, খেযাল 



শব্দার্থ 

ইনসাল্লা প্রকৃতিক নিয়মানুসারে 

আল্লাব ইচ্ছাঁব বিকাশে 

ধাবাকস । 

'উজীলা উদ্ববল 

বস পীরের জন্ম/মৃত্যু স্মবণে 
বিশেষ জিয়ারত অনুষ্ঠান 

নউভাবে নামিয়ে দেয় 

এলাহি/এলাহী/ইলাহী আল্লাহ তালা 

'একিন নিশ্চয়, দু বিশ্বাস 
গ্ঞ্থা এখানে, অত্র 

প্ঞ্ছা এমন 

'্যানাগুলি (৯০ পৃষ্ঠ) ভ্রষব্য ) 
এনসাল্সা (ইনসাল্ল! দ্রব্য ) 
প্রয়ছায় এমন 

'এয়ছা/এইসা , এমন 
ধ্এক্তিয়াব/এখতিয়াৰ ক্ষমতা 

"একিদা ধর্মে বিশ্বাস 
এএশে গকব পাষের ক্ষুব-সংলগ্ন 

একবকম ঘ! (আঞ্চলিক শব) 

'এসাভি এই রকম 

'এসমাল/এজমালি -যোৌথ 

'এন্ডেকাল/ইস্তিকাল ্বত্যু 

'এমামি € ইমাম দ্রষ্টব্য) 
পর্যমন আববেব একটি স্থানে নাম 
শওডন স্্ীলোকেব পাতলা চাদব 
ওলি € অলি দ্রষ্টব্য ) 
ওক্ত/ওয়াক/অক্ত বাব, সময় 
ওষালেদ বংশধৰ 

“ওফে/ওবফে ডাক নাম, বেনাম 
ওলা নামা, দাস্ত হওয়। 
'ওযাভিব অবশ্য কবণীয় 

৫১৯ 

ওয়ারা অপ্রয়োজনীয় কাজ 

ওয়াজ বক্তৃতা 
কাফেব/কাফির ১ ইসলামে 

লোক 

কবুল স্বীকার 

কেনে (কেন শবের অপভ্রংশ্) 

কল্পে কবিলে 

কেচ্ছা কাহিনী 
কাওয়াল যে দববেশী সুরে 

গান কবে 

কালাম ' জ্ঞানের বাশী 

কৌন্তভ/কৌতভ্তভ পুবাশে কথিত 
ৃ মণি বিশেষ 

কৈন্ব কহিলাম (পদ্যে ) 
কোলা মোটা, গকর গলায় 

কোল! বোগ বিশেষ 

কুমে ' কমিয়া 

কীভড/কাডি ভূপ, গকর কীধের 

ঘ! বিশেষ 
কাকালি/কাকল কোমর 
কুঙার কুমাৰ 
কনি কণা, আত্মতৃপ্তি 
কিন্নব দেবলোকেব গায়ক 
কাওযালি/কাওয়ালী দববেশী স্থুব 
কল্মা! ইসলাম ধর্মেৰ মূলমন্ত্র 
কাফেলা তীর্থ যাত্রীৰ দল, 

ধর্ম-প্রচাবকের দল 
কুতব সাধক শ্রেণীব এক পর্যায় 
কেবামত শক্তি, বাহাঁহবি 

বহষ্য 
কোরবান মুসলিম শাস্ত্রানুয়ায়ী 

বলি (পশু) 



চক 

কামেল পবিপুর্ণ 

খালে থাইল 
খিদ! ক্ষুধা 

খোওাজ/খোওয়াজ আল্লাহের 

দূত বিশেষ 

খেতি ক্ষতি 

খাপা ক্ষিপ্ত 

খোশাঁল খুশি 

খচম/খসম স্বামী, পতি 

খুব-ছুরত/যুব-সুবত/খুবস্থবত খুব 
সুন্দৰ বা সুন্দরী 

খালাছ/খালাস মুক্তি 

খামস সংযত হওয! 

খেলাফত খলিফা সংক্রান্ত [ খলিফা 

দ্রব্য ] 
খররাত/খয়রাং বিভরণ, দান 

খোর গকব একপ্রকার বোগ 

খোয়াব সপ্ন 
খলিফা/খলীফা মুসলিম জগতে শ্রেষ্ঠ 

| নৃপতি ও ধর্মনেতাঁর উপাধি 
গায়েব অদৃশ্য 

গেহে গৃহে 

গ্রাতি অল্প জোত-জমা 

গোনাগার অপবাধের শাস্তি 

গোণা অপরাধ 
গুধের চট শনের স্তোক্প তৈরী চট 

গোশ্বা/গ্োস্বা বাগ্যান্বিত 
গোর কবর, সমাধি 
গোর্সাই/গো সাগর. গুরু, গোস্বামী 

 গোজারিল কবিল 
শ্গীবিদা তাকিয়। 

বাংল! পীর-সাহিভ্যেব কথা 

সলা উনান, 

চিত চিত 
চাহ ইচ্ছা 

লি টন 
ছালাম/সালাম/সেল।ম মুসলিম 

প্রথায় অভিবাদন, 

শহীদ/শহিদ ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি 

ছোন্দল/সোনাল শোভাযাত্রা 

(আঞ্চলিক ভাবে ব্যবহৃত ). 

ছেদেক শুদ্ধ, পবিত্র 

ছেবে শিবে, 

ছিলিমিলি ঝিলিমিলি 

ছেপাই/সিপাই সিপাহী, প্রহরী 

ছোবহান পবিত্র 

ছামনেতে সন্দথখে 

ছুরত/সুরৎ আকৃতি, চেহাব! 
ছ্যাডায় পাতলা পায়খানা! কবে, 

ছেপায় লুকাষ 
ছবক শিক্ষা 

জীবরিল বাহক ফেবেস্ত! 
জিনে জয় কবে, 

জমিন জমি 

জোনাব/জনাব মহাশয় 

(মুশলিম আদর্শে ব্যবহত), 

জেকের/জিগ্বীব/ক্িগ্ির  উচ্চ-ধ্বনি 
জাহের/জাহির প্রচ(বিত- 

জরিপান। জরিমান। 
জোনাজাত প্রতিজন 

তফাৎ 
জক্/জে।ক তরী 
জি্রিব শিকল, 



শব্দার্থ 

জার়শীর/জায়গির  পুবস্কাব প্রাপ্ত 

নিঙ্কব তৃ-সম্পতি 
জায় তালিকা বিস্তৃত হিসাঁব 

জেন্দা/জিন্দা! জীবিত 

জাহান অগং 

জায়নামাজ নামাজ পডবাঁব জন্য 

ব্যবহৃত বিছান! 

জিম্াবং পীবের বা তংস্থানীয় 

ব্যক্তিব আত্মাব শান্তির জন্য 

প্রার্থনা কব! 

জেহাদ অস্তব এবং বাহিবের শক্রর 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 

জ্ঙ্ যুদ্ধ 
জানাতুল বেহেস্ত ব! স্বর্গ সংক্রান্ত 

ডগ শীর্যদেশ 
ছুঁড়ে খোঁজ করে 
তুঁভিয় ভাঙন 
তেবা তোদের 

তৌহিদ সাম্য, শাস্তি ও স্বাধীনতা, 
আল্লার একত্বে বিশ্বাস 

তাজ্জব অদ্ভুত 

তেবিজ পাশ কাটিয়ে যাওয়া 

তবিখ/তবীকা ধাবা 

তামাম সমগ্র 

তরস্থ/তবস্ত ব্যস্ত 
তওবা পাৰ কর্তৃক সংসাবত্যাগ ও 

আল্লাহব এবাদতে মশগুল থাকা 

তছবি/তস্বি/তসবী 

মুসলিমের জপমালা 
তসাউওফ পবিত্রত। 

দবগা/দরগাহ সমাধি, কবব 

৯ 

দোয়া আশীবাদ- 

দোজখ নরক- 
দিশা সন্ধান 
দক্তগীব ধিনি হাত ধরে নিয়ে 

যেতে সাহাধ্য কবেন 

দ্যা ধিকাৰ 
ধিয়ান ধ্যান 

ধ্ড ছিন্ন মস্তক দেহ 

নবি/নবী পয়গন্থর 

নজবগাহ নজব দেওয়া বা 

অল্পক্ষণ অবস্থান কবার 

স্মৃতি-পুর্ণ জাষগা। 
নাও নৌকা 

নসিব/নছিব ভাগ্য 

নিখাবান/নিগাবান পাহাবাদাব 

নেসানি নিশানা 

নাঞ্রি নাহি 
নর্ভূম গণংকাৰ 

নব আলে! 

নাস্ত। খাবার 

নাচার নিকপায় 

পুছিলেম জিজ্ঞাসা করলাম 

পেষাব/পিয়ার আদ 

পিছন্দে পিছন দিক থেকে. 

€ আঞ্চলিক শব ) 

পোলাপান ছেলেপুলে, 

পামৰ পাঁপিষ্ঠ, নবাধম 

পষদা! সৃ্ি 
পবওযাব শক্তিমান 

পেবেশান পবিশ্রান্ত 

পেষ্টাই পিষ্ট কবা জিনিসা 



৩ 

-পরমাই পরমাফু 
পিপ্রিরা খাঁচা 
“পয়জাব চটাজুতা 

ফবজন্দ সন্তান 

-ফিকে ছুঙডে 

ফতে জয়, সিদ্ধি 

ফেরেস্তা! আল্লাহেব দূত 

ফরমাইস/ফরমাস আদেশ 

ফওত সর্বস্বান্ত, শেষ 
ফতোয়া নিজ বিপদেৰ ঝুকি 

নিয়েও পবেব 

উপকার কবা 

বগ ব্ক 

'বিচে মধ্যে 
বেগব ব্যতীত 

"বোরে বোবো ধান বিশেষ 

বাও বাতাস 

ব্যান! তৃণ বিশেষ 

বেহেস্ত ্্গ 

বাত কথা! 

বন্দেগী সেলাম 
-বদকাম খাবাপ কাজ 
বাহান! বাবনা 
বিধু চন্দ্র 
বেভাব ব্যবহার 

বাহাল নিয়োগ 
বকবি ছাঁগী 

বেপিব যিনি পীব নন 
বাঁথান গোশালা, 

পশুপালন 
বেশোমার/বেশুমাব অসংখ্য 

বাঁংল। পীর-সাহিত্যেব কথা 

বাতুন বাডী 
বেউব/বেউড বাঁশ  কীটাযুক্ত বাশ 

বিশেষ 
বীরবৌলি পুকষেব কুগুল বা 

কর্ণাভরণ 
ঘএ বহন কবে 

বিজএ বিজষে 
ভাতার স্বামী 
ভেজিবে পাঠাইবে 

ভেড়ে ভ্রেণ, ভেডুষা 

মাজা কোমব 

মানবির মানুষেব 

মোনাজাত প্রার্থনা 

মামদোবাজি/মামদে! মুসলমান 

১৪৫ 
মস্কবীকবণ তামাসা কবা 

মুকি মুখে 
মুই আমার 

মোমিন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান 

মি শি 
মাজার কবৰ 
মকরুল প্রিয় 

মোবসেদ/মুবশিদ গুক 

মাগ রী 
মুছিবত বিপদ 
মুতে প্রত্রাব করে 

(আঞ্চলিক শব্দ ) 

মুবিদ শিল্ক 

মবদ বীব পুকষ 
মগবব পশ্চিম 

মভন্ব। মডাব মতন 



৪২৩ 

খুছল্লি ধাবা মসজিদে নামাজ | সোতার জোত 

সমীধা কবেন। | সেবাইত/সেবায়ত জিম্মাদার 

টা আল্লাহের দূত | সরাঅওলা নিষ্ঠাবান 
ভাজ কবে | সরা/শরিয়ত ইসলাম ধর্মশান্্র বিষয়ক 

নী কেরাণী, শিক্ষক, বিদ্বান | সাঃ সাল্লালাহ আলায় সালাম 
মকছেদ মনোবাসনা, সংকল্প ( মৃুসলিমগণেব ছার! 
মোতাবেক চি পয়গন্বরেব প্রতি সন্মান 

প্র ঠা, য়া সা জানানোর জন্য ব্যবহৃত 

মোকাম বাসস্থান শব) 
মকুব বেহাই | সুদ বদান্যতার সহিত বা 

মরিফত প্রকৃত জ্ঞান সথার সহিত 
«মৌলে মধুসংগ্রহকারী | স্থাথু মহাদেব 
বওজা সমাধি-স্থান | সাতে সাথে 

রব্বানা আল্লাহ্ | সৃপিয়া সমর্পণ করে 

শলায়-লাহা ৭396 39 700 0০৫, | সাদী বিবাহ 

সেই জন্য ইহা! নফি ব৷ | সরমেন্দা লজ্জিত 
58880) ইল্লাহা। | উঠ | সৌবহান (ছোবান শব্দ দেখুন ) 
00605 15 0০৫. দ্রঃ | সাজাল গোক্লালের মধ্যে মশা 

মতিলাল দাশ ও পীযূষ ভাড়ানোর জন্য ধেশরা 
কান্তি মহাঁপাত্র সম্পাদিত দেওয়া 

লালন গীতিকা, কলিকাত। | সাই/সাই ধর্ম গুক 

বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬। | হুর অন্সবী 
শধা শোধ কর] | হাসেল/হাসিল সমাপ্ত করা» 
শবীফ/শরিফ মহানুভব আদায় কবা 
রশিরনী/শীবনী পীরেব উশেন্তে | হামেশা প্রায়ই 

প্রদতধ মিষ্ট দ্রব্যাদি | হজ মন্কার তীর্থ দর্শন ও অন্যান্য 
শোৌকরানা/শোকৰ কৃতজ্ঞতা ধর্মানুষ্ঠান করা 
শোরশাব মেবামিত | হএ হয়ে 
শহীদ ধর্মমুদ্ধে নিহত ব্যক্তি | হটে হটকারিতায় 
সিবনী শিরনী দ্রষ্টব্য | হাঁসারত ইচ্ছা! 



ৃষা পংক্তি পঠিতব্য 
৩০ $ তিত্ষীবেৰ- 

রি ১ স্বার্থান্বেষী 
৪6 ২১ ডি 

৭৪ ৮ রং 

১০৭ ২২ রঃ 

১০৭ ২৪ ১৪ 

টি ২ বালাগ্ডাঁৰ 

8৫৭ ২৪ সাত্বনা 



৬1 

বা 

ত। 

৪1 

৫1 

৬ 

এ 

৮1 

৯1 

১০ । 

১১৯ । 

১২। 

১৩। 

১৪। 

৯৪1 

১৬। 

১৭। 

১৮1 

১৯1 

+২০ | 

ক২১। 

তখ্যপী 

আকববনামা £ আবুল ফজল । 
(ভু ১ পৃষ্ঠা ১৮) 

ইসলামি বাংলা সাহিত্য £ ভঃ সুকুমাব সেন । 
ইসলামি বাংলা সাহিত্য 8 থিসিস ) ডঃ ওসমান গণি ৷ 

এক্ষণ (ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৭৫) £ বাংলাদেশে হিন্দু-স্থসলিম 
শিল্পবীতিব ধারাবাহিকতা £ ডেভিড ম্যাককাচিয়ন ৷ 
কুশদহ পত্রিক! (১৩১৮ বাং আশ্বিন )। 

কুশদহ পত্রিকা (১৩১৮ বাং কাণ্তিক )1 
কুশদহ পত্রিকা (১৩১৮ বাং পৌষ )। 
কুশদহ পত্রিকা! (১৩২২ বাং ভাত্র )। 
কুশদহের ইতিহাঁস £ হাসিবাশি দেবী; 

কৃষ্ণবাম দাসের গ্রন্থাবলী (আলোচনা) ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য! 
খাজা মঈনুদ্রীন চিশতী £ মৌলভী আজহার আলী! 
খুলনা গেজেটিয়াৰ ই পৃষ্ঠা ১৮২ 

গাঁজী-কালু-চম্পাঁবতী £ আবছুব বহিম সাহেব । 

গৌঁড কাহিনী £ শৈলেন্্রকুমার ঘোষ । 

গাঁজী সাহেবেব গান £ কলেমদ্ধী গায়েন সংকলন £ নগেক্জ্রনাঁথ বসু) 

0009] 0 059] 48820090089 0£1357521 1818. 

ঢাকাব ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ -যতীজ্মোহন রায় । 

ঢাকা বিভিউ হ ০011. সা 

ধন্য জীবনে পুণ্য কাহিনী £ আবহুল আজীজ আল আমীন । 

নেদাষে ইসলাম £ (১৩৬৫ বাং ১ম সংখ্যা ) 

পশ্চিমবঙ্গেব পৃজা-পার্ববণ ও মেলা ই (৩য় খণ্ড) ১৯৬১ সবকারী 
গেজেট । 



৫২৬ বাংলা পীর-দাহিত্যেব কথা 

২২। পীর গোরা্টাদ (পাঁচালী ) £ মহম্মদ এবাদোল্লা। 

২৩। পুঁথি পরিচিতি ঃ আবদুল কবিম সাহিত্য বিশাবদ। 
২৪। পূর্ব-প।কিস্তানে ইসলামেব আলো ঃ শামসুর রহমান চৌধুবী 1 

২৫। পুর্ব-পাকিস্তানে স্ৃফী সাধক £ গোলাম সাকলায়েন। 
২৬। পুঁথিব ফসল £ আহমদ শবীফ । 

২৭। ফুবস্কুবা শবীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী £ গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন 
২৮। ফ্ুবফ্ুবাব হজবত দাদাপীব সাহেব 

কেবলার বিস্তাবিত জীবন £ মাওলান! কহুল আমীন। 
২৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ডঃ দীনেশ সেন । 
৩০। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা £ ১৩২৫ বাং ৪র্ঘ সংখ্যা 
৩১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা £ ১৩২০ বাং 

৩২। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ পত্রিকা £ ১৩২৩ বাং 
৩৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ পত্রিক। £$ ১৩২৫ বাং 

৩৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ পত্রিকা £ ১৩৩৫ বাং 
৩৫। বঙ্গে সুফী প্রভাব £ ভঃ এমামুল হক 

*৩৬। বনগ্রাম উচ্চ ইংরাঁজী বিদ্যালয় পত্রিকার প্রবন্ধ (১৯৩৬) 8, 
- শ্রীজগদীশচজ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩৭। 00191170812 006 4865 ১ 912 5০. 5202 

২৮। বাংলার লৌকিক দেবতা £ শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু । 
৩৯1 7136015 0£ 392851 (%০1-17)--91 1208 2 921 

8০1 বালাগাব পীব হজরত গোবার্টাদ রাজী 8 আবদুল গফুর সিদ্দিকী! 
৪১। বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস £ (প্রথম খণ্ড, অপবার্ধ )ঃ 

ডঃ সুকুমার সেন। 
৪২। বাঙ্গালী 'সংস্কতির রূপ £ গোপাল হালদার । 

৪৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের বপরেখা £ গোপাল হালদার । 
891 860581 996৮1612906 1২5০০7০---1928-31. 

৪৫1 নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত রামেশ্বর ভট্টাচ(ধ্যেব সত্যপারের কথা । 
৪৬1 760881 08296651928, 1953০ 

৪৭1 97129] [0:50001 352966557 

৪৮1 বাংলাদেশে ইতিহাস হই ভঃ রমেশচজ্ মজুমদার | 
৪৯1 [819100 0610019, 2 100০ তি 0 12000091- 

&০। ভারতীয় মধ্যস্বগে সাঁধনাব ধাবা £ ক্ষিভিমোহন সেন। 



তথ্যপঞ্জী ৬২৭ 

মিহির পত্রিকা £হ (মার্চ ১৮৯২) 

মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যযুগ ই ভঃ অরবিন্দ পোদ্দাব। 

যশোহর খুলনার ইতিহাস 8 সতীশচন্দ্র মিত্র । 

রায়মঙ্গল কাব্য £ কৃষ্ণবাম দাস। 

শতবপা--( ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৭৯ বাং) 

(রচনা £ শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় )।" 
শহীদ তিতুমীর £ আবদুল গঞ্চুব সিদ্দিকী । 
শ্রীঅমিয় নিমাই বচিত (৫ম সংস্কবণ, ৩ষ খণ্ড) $ শিশিরকুমার ঘোঁষ। 

শ্রীহট্রেব ইতিবৃত্ত ঃ (২য় খণ্ড, ২য় ভাগ) 
সাংস্কৃতিকী ( ১ম খণ্ড ) অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
সুন্দরবনের ইতিহাস £ আবুল ফজল মহম্মদ আবদুল । 

স্বফীবাদ ও আমাদেব সমাজ £ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, 
ডঃ আবদুল কবিম, মনিব-্উদ্দীন ইউসুফ প্রমুখ । 

90951725010 98105 870 910117795 2 30120. 4. 900010, 

সাধক দাবা শিকোহ £ রেজাউল করিম । 

হজরত বড পীবের জীবনী ই মৌলভী আবদুল মজিদ । 
হজরত বড পীবেব জীবনী $ মৌলভী আজহাঁব আলী । 
হজবত ফাঁতেম। £ 'মনিব-উদ্দীন ইউসুফ 1 
হজরত ফাতেমার জীবন চরিত £ বেষাজুদ্দিন আহম্মদ । 

হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলী শাহ সাহেবের জীবনচরিতাখ্যান £ 
- গোরমোহন সেন। 

পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতি £ বিনষ ঘোষ । 

হিজলীব মসনদ-ই আল! £ মহেত্দ্রনাথ করণ। 
বাংল! মঙ্গলকাঁব্যের ইতিহাস ৫ ডঃ আম্ততোষ ভটীচাধ্য । 
মধ্যযুগেব বাঙ্গল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম ৪ 

শ্রীনবখময় বন্দ্যোপাধ্যায় । 
লালন-শাহ ও লালন গ্বীতিকা ঃ মোহাম্মদ আরু তালিব । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিক1 (১৯৭৫ ) 

রচনা £ জাহবী কুমাব চক্রবর্তী? 
[92 10 [0012 2100 0911592 2 1, তু, বুদ, 

বাংলা বাউল ও বাউল গান £ উপেন্্নাথ ভট্টাচাধ্য । 



২৮ 

৭৭ | 

৭৮ | 

৭৯। 

₹৮০ 1 

+%৮২ | 

5৩ । 

+%৮৪ | 

₹৮৫। 

স্াচঙ | 

+৮৭। 

এনে, 

-+৮৯ | 

৯৯০ । 

১১ । 

৯২ | 

%*৯৩ | 

%৯৪ | 

%৯৫ | 

*৯৬ । 

৯৯৭ | 

৯৮ | 

৯৯ । 

১০০ । 

৯০১ | 

বাংল। পীব-সাহিত্যেব কথা! 

বাংলাব ইতিহাসেব ছু'শ বছব ঃ শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় । 
বিশ্বকোষ'ঃ নগেন্দ্রনাথ বনু । 
তাঁজকিব! আউলিয়ায়ে বাঙ্গাল! ঃ মৌলান! মোহম্মদ আবিদুল হক । 
বাঙ্গলাব ইতিহাস £ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত। 
মিজান ( পত্রিকা ) 

কোবাণ প্রচার 

হুতোম পেঁচাব নকৃসা £ কালীপ্রসন্ন সিংহ 
সেকশুভোদয়া! £ (সংস্কত ) হলাযুধ । 
বাংল। সবক[বেব গেজেট ( এল. এস. এস, ওমালী ) 

বেতাব জগৎ (১৯৭০) 

আজাদ ( পত্রিকা ) 

জঙ্গম (পত্রিকা ) ১৩৭১ 

ভাবতেব মুসলমান ( ডবল্যু ডবল্যু হান্টাব ) 
তিতুমীব £ শান্তিময় বায় । 
তিতৃমীব ও নারিকেল বেড়িয়াঁব লডাই £ বিহারীলাল সবকাব । 
ভাবতে আধুনিক ইসলাম  ক্যান্টোয়েল শ্মিথ। 

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম £ সুপ্রকাশ বায় । 

খাঁটুযাব ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী £ বিহারীলাল চক্রবর্তী 
ভাবতেব ইতিহাস £ এঁনটন। 

মুক্তির সন্ধানে ভাবত £ যোগেশচন্দ্র বাঁগল। 

[০0 00. £78010 2700 7521:5197) 7009011961009 10 016 

70081015 10190106 £ 3.১ 9 এ 

শ্রীত্রীবামকৃষ্ণ কথাম্বত £ শ্রীম 
বঙ্গ ভূমিক! £ ' ভঃ সুরুমাঁব সেন | 

সত্যপ্রকাঁশ পত্রিকা । 



জল নিহন 'লাহলী জভুলাল অপানাহ 
লান্তলূ' [হাজহপ্রাল] 

ভিলাক্ জীন 

অন্তু ঘুজবক্ষ শিফ্ললিক্তিল ভিলাক্ষ লন্ধ মা তয় দু 
ছুন্ধালঘ নদী লীতাভী আলী লালিত । 

ূ | 
| ] 

নিজ ভিন ভিিলিজাতি 
ূ 

ূ 


